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Úvod
Předložená diplomová práce se věnuje usnesení valné hromady společnosti
s ručením omezeným, tématu, které vzhledem k rekodifikaci soukromého práva a
v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích nabízí opět mnoho zajímavých teoretických i praktických otázek. V této
práci bych rád představil dosavadní vývoj nazírání tohoto institutu a komplexně vymezil
usnesení valné hromady tak, jak je v současnosti pojímáno českým právním řádem,
přitom vybraným sporným otázkám bude věnováno pojednání hlubší.
Práci jsem proto logicky uspořádal do tří kapitol, z nichž první poskytne
nezbytný úvod do teoretických pojetí právnických osob právem. Zároveň s tím bude
pojednáno o úpravě právnické osoby v účinném občanském zákoníku. Úvodní kapitola
také vyloží základní charakteristiku společnosti s ručením omezeným a vymezí ji tak
vůči ostatním právnickým osobám, které zná právní řád České republiky.
Druhá kapitola se již bude věnovat valné hromadě společnosti s ručením
omezeným a vymezí základní instituty, jejichž pochopení je podmínkou hlubšího
rozboru samotného předmětu této práce. Půjde zejména o otázku působnosti valné
hromady, okruhu jejích účastníků. Budou též probrány procedurální otázky jako je
proces svolání valné hromady, hlasování a rozhodování. Budu se krátce věnovat též
náležitostem zápisu z valné hromady.
Třetí kapitola, která je také nosnou kapitolou práce, se pokusí krátce vymezit
pojem usnesení valné hromady tak, jak se vyvíjel v čase. Vzhledem k četným sporům
právních teoretiků před rekodifikací, nastíním jejich názory a také názory Nejvyššího
soudu ČR. Logicky bude následovat analýza pojetí usnesení valné hromady v účinné
úpravě, která se zaměří na jednotlivé vlastnosti usnesení. Bude tak probrána otázka
platnosti a účinnosti, jakož i právních účinků. Proběhne rozbor možností revokace. Část
práce bude věnována závaznosti usnesení. Konečně budou probrány vady způsobující
neplatnost či zdánlivost usnesení.
Při zpracování práce budu pracovat s metodou deskriptivní, kterou vždy
nastíním otázku. Analytickou metodou se pak pokusím zodpovědět nastíněný problém.
K vyjasnění nejasných otázek konečně poslouží především náhled do bohaté judikatury,
která je v tomto ohledu k dispozici.
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1. Společnost s ručením omezeným jako právnická osoba
1.1. Úvodem
Vzhledem k tomu, že s přijetím nového občanského zákoníku bylo nesčetněkrát
hovořeno o jeho příklonu k fikční teorii nazírání právnických osob,1 jeví se jako vhodné
začít výklad právě stručným rozborem právnické osoby. Jak prohlásil Dědič při
pojednání o povaze usnesení valné hromady v rekodifikaci, pro posouzení tohoto
tématu je nezbytné nejprve rozebrat pojetí právnické osoby, jakož i pojetí právního
jednání v právním řádu.2 K pochopení dále rozebírané látky je totiž zcela nezbytné
alespoň základní seznámení s obecným pojetím právnických osob v českém právním
řádu a dále pak samozřejmě úvodní výklad k charakteru společnosti s ručením
omezeným, když tato práce pojednává o rozhodování jejího nejvyššího orgánu, valné
hromady.

1.2. Pojem právnické osoby
Pokud současný právní řád České republiky pojednává o nositelích práv a
povinností, myslí tím osoby. Občanský zákoník říká, že známe osoby fyzické a osoby
právnické. Ne vždy tomu tak ovšem bylo. Ačkoliv je různá forma existence
právnických osob stará jako lidstvo samo,3 byla známa již ve starém Římě,4 a zárodky
obchodních společností datují někteří autoři až do 12. století, nelze hovořit o zákonném
zakotvení, kdy tyto společnosti bývaly ustavovány ad hoc zpravidla rozhodnutím
panovníka.5 Následně se vznikem a rozvojem občanské společnosti a jejím aktivnějším
zapojením v obchodním životě, vyvstala též potřeba koncepčně pojmout stále silnější a

1

Korbel, F. Právnické osoby v NOZ. [online]. Nový občanský zákoník. Praha: Ministerstvo spravedlnosti

ČR. 22. 7. 2016 [cit. 26. 12. 2016]. Dostupné z
http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/infocentrum/media/415-pravnicke-osoby-v-noz
2

Dědič, J. K právní povaze usnesení valné hromady v rekodifikaci soukromého práva. Obchodněprávní

revue, 3. ročník (2011) č. 11. Praha: C. H. Beck, 2011. ISSN 1803-6554. s. 325 a násl.
3

Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN

978-80-7478-735-5. s. 24.
4

Fiala, J., Hurdík, J. K pojetí právnických osob. Právník. roč. 1990, č. 10. ISSN 0231-6625. s. 924-936.

5

Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Op. cit. s. 27.
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rostoucí potřebu sdružovat se za účelem dosažení určitého společného zájmu.6
Historicky byly totiž obecnými právními předpisy nejdříve uznávány pouze osoby
fyzické, lidé. Koncepčně takový názor vycházel z přirozenoprávního hnutí konce 18. a
začátku 19. století. Tento přirozený společenský vývoj dal vzniknout až dnešnímu
pojmu a konceptu právnických osob, zprvu nazývaných jako fiktivní či morální.7
Hurdík děli vývoj právnické osoby do třech fází,8 z nichž první lze sledovat v kusém
ustanovení obecného zákoníku občanského. Druhou je postupný vývoj nazírání
právnické osoby jako obecné právní kategorie. Posledním stupněm je zahrnutí osob
fyzických i právnických pod jednotný pojem osoby v právním smyslu. K takovému
pojetí došel nový občanský zákoník, který jako první předpis na území dnešní České
republiky systematicky vyčleňuje a předřazuje podrobnému výkladu obecnou kategorii
osob v právním smyslu.9
Český právní řád vymezuje právnické osoby v ustanovení § 20 občanského
zákoníku dvojím způsobem. Jednak je právnickou osobou útvar, o kterém zákon
výslovně stanoví, že je nadán právní osobností. Druhým případem jsou právnické
osoby, jejichž právní osobnost zákon toliko pouze uznává. Důvodová zpráva
k občanskému zákoníku rozvádí, že: „(…) zákon nemusí o určitém organizovaném
útvaru výslovně stanovit, že je právnickou osobou, nýbrž i postačí, bude-li ze zákona
právní osobnost takového útvaru jinak bez pochybnosti zřejmá.“10 Zatímco první
hledisko bylo převzato z úpravy minulé,11 hledisko druhé do jisté míry zohledňuje

6

Eliáš, K., Havel, B., Bezouška, P., Šustrová, D. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců

nového občanského zákoníku. 2. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Wolter Kluwers, 2014, ISBN
978-80-7478-493-4. s. 113.
7

Dvořák, J. Švestka, J. Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část.

2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. 436 s. ISBN 978-80-7552187-3. s. 267
8

Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer,

a.s., 2014, s. 1736. ISBN 978-7478-370-8. s. 90.
9

Srovnej § 15 až 20 občanského zákoníku.

10

Důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku. s. 597, 598. Dostupné z

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
11

Srovnej § 18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku 1964.
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názory judikatury12 a může v praxi činit určité výkladové potíže. Je samozřejmé, že
za právnickou osobu nelze nikdy považovat pouhá sdružení bez právní osobnosti, jako
je societa13 nebo podnikatelská seskupení.14 Jak vhodně poznamenává Dvořák: „Pouhá
organizovanost takovéto skupiny dvou nebo více osob nevytváří totiž ještě sama o sobě
subjekt práva.“15 Jiné případy ovšem mohou být mnohem komplikovanější na
posouzení a nelze formulovat žádná plošně aplikovatelná pravidla. Vždy bude třeba
posoudit zvláštnosti konkrétního případu.
Odhlédneme-li od právnických osob veřejného práva, které podléhají zákonům,
podle kterých byly zřízeny,16 všímá si Pelikánová, že v zásadě každá historická forma
sdružení byla založena na smlouvě. Nutno podotknout, že nejinak je tomu
v současnosti. Jakmile se budoucí členové právnické osoby dohodnou ohledně
základních otázek jejího nastavení, nastupuje veřejnoprávní intervence vedoucí k jejímu
samotnému vzniku. Znamená to, že od doby uzavření zakladatelského právního jednání
do okamžiku zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku, pracuje právní řád
s ustavenou entitou jako s pouhým obligačním závazkem působícím mezi jeho
stranami.17 Jakmile se smlouva přetvoří v konstituování právnické osoby, začne působit
i vůči třetím osobám. V zájmu ochrany třetích osob je pak do značné míry modifikován
režim smluvní volnosti a uplatní se důsledněji zákonná pravidla a omezení. Pohledem
této práce je nejpodstatnějším důsledkem takového přerodu změna ve způsobu
rozhodování. Zatímco ke změně smlouvy je zapotřebí souhlasu všech jejích stran,
v případě rozhodování právnické osoby se zásadně uplatní princip většinového
rozhodování.18

12

Viz například rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 9. 1993, sp. zn. 7 Cmo 33/92.

13

Společnost občanského práva ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku, která je de

facto pouhou smlouvou.
14

Viz § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích.

15

Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 104.

16

Viz § 20 odst. 2 občanského zákoníku.

17

Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Op. cit. s. 30.

18

Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Op. cit. s. 52.
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1.3. Teoretická pojetí právnických osob
O povaze právnických osob existuje nepřeberné množství teorií, které se snaží
uchopit její podstatu. S jistou nadsázkou je možné dokonce říci, že co právník, to jiný
názor.19 Nelze si ovšem nevšimnout, že z tohoto velkého množství názorů vyčnívají dva
základní názorové proudy, kterými jsou teorie reality a teorie fikce.20 Vedle toho se
projevují též další teorie právnických osob, z nichž ovšem každou lze subsumovat pod
jednu ze jmenovaných skupin. Vzhledem k tomu, že s pojetím právnické osoby
v právním řádu se pojí další důležité pojmy jako je tvorba a projev vůle, svéprávnost či
pro tuto práci zcela okrajově deliktní způsobilost, považuji za nezbytné základně
rozebrat teoretická nazírání právnických osob obecně a dále též konkrétně v občanském
zákoníku.
Není pochyb o tom, že pojem právnické osoby je termínem smyšleným či
umělým, protože právnické osoby na rozdíl od lidí nemají biologickou podstatu.
Zatímco z hlediska biologického jsou odlišnosti zřejmé na první podhled, sociologie
tyto útvary nazírá odlišně. Gierke přišel v 19. století s teorii, podle níž mají právnické
osoby reálné bytí. Podobně jako člověk skutečně existují ve vnějším světě jako žijící a
vyvíjející se sociální organismy. Právo pak tyto organismy toliko uznává.21 Právnické
osoby pak nejsou pouhým organizovaným shlukem jejích členů, ale tvoří jakousi vyšší
entitu existenčně nezávislou a odlišnou od jejích členů. Hlavní kritikou této teorie je dle
Berana její metafyzické zdůvodnění, které nelze uspokojivě prokázat.22
V jistém protikladu k teorii reality lze spatřovat teorii fikce, jejíž autorství je
připisováno Savignymu. Podle této teorie, založené na pozitivistické doktríně 19.
století, nemají právnické osoby vlastní existenci, ale jsou nahlíženy jako právní fikce.
Právnické osoby tak existují jen z vůle zákonodárce tím, že je jim jejich postavení
přiznáno právním řádem. Teorie fikce tak vychází z předpokladu, že přirozenou osobou

19

Knapp, V. O právnických osobách. Právník, 1995. 1001 s. ISSN 0231-6625. s. 890 a násl.

20

Fiala, J., Kindl, M., a kol. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

2009. s. 904. ISBN 978-80-7357-395-9. s. 87.
21

Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 103.

22

Beran K. Pojem osoby v právu: (osoba, morální osoba, právnická osoba), Praha: Leges, 2012. Teoretik.

ISBN 978-80-87576-06-9. s. 168.
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může být jedině člověk, který jediný může též projevit vůli.23 Teorie fikce je kritizována
z důvodu problematického utváření vztahů uvnitř osoby, jelikož není možné, aby si
orgány ustavila sama právnická osoba. Nejasná také bývá právní povaha rozhodnutí
kolektivních orgánů. Konečně je otázkou, za právnická osoba založená na teorii fikce
může vůbec být trestně odpovědnou.24

1.4. Pojetí právnické osoby v účinné právní úpravě
Nový občanský zákoník se poměrně hlasitě a striktně hlásí k teorii fikce, když
důvodová zpráva k předpisu uvádí, že „odlišuje nahlížení práva na lidi jako fyzické
osoba a na právnické osoby jako subjekty umělé (fiktivní).“ 25 Kde „člověk má přirozené
a mezinárodně uznané právo na to, aby byla uznána jeho právní osobnost (…)
právnické osoby obdobné přirozené právo na vlastní právní osobnost nemají a je věcí
státu přizná-li různým entitám tohoto druhu způsobilost mít práva a povinnnosti.“26
Konečně důvodová zpráva na různých místech zmiňuje, že je právnická osoba umělým
organizačním útvarem vytvořeným člověkem, který slouží jeho zájmům.
Důsledné dodržení fikční teorie se projevuje tím, že právnické osobě není
přiznána právní osobnost. Ta pak není schopna jednat vlastním jménem, pouze
prostřednictvím zástupců.27 Právnická osoba totiž podle autorů občanského zákoníku
nedisponuje vlastní vůlí. Taková koncepce má velký význam nejen v oblasti
občanského či obchodního práva, nebo snad jen práva soukromého, ale též v oblasti
práva veřejného, konkrétně pak například trestního práva, které s účinností od 1. 1. 2012
pracuje s institutem trestní odpovědnosti právnických osob.28 I zde se totiž subsidiárně
uplatní obecná úprava právnické osoby. Nakolik je tato změna fakticky možná a do
důsledku proveditelná bude dále rozebráno v části věnující se otázce vůle právnické

23

Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 102.

24

Fiala, J., Kindl, M., a kol. Op. cit. s. 87.

25

Důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku. s. 45. Dostupné z

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
26

Tamtéž, s. 44.

27

Viz § 151 občanského zákoníku.

28

Viz zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
6

osoby, jejího orgánu a jednotlivých členů. V této části považuji za dostačující nastínění
základní zamýšlené koncepce občanského zákoníku.

1.5. Charakteristika společnosti s ručením omezeným
Jak plyne z výkladu výše, postavení právnické osoby právní řád dovozuje těm
osobám, o kterých zákon stanoví, že mají právní osobnost, a dále těm, jejichž právní
osobnost je zákonem uznána. Ačkoliv nikde není společnosti s ručením omezeným
postavení právnické osoby přiznáno výslovně, lze jej dovodit ze systematiky zákonné
úpravy pomocí logiky a výkladu jejího obsahu.29 Proto je možné prohlásit, že
společnost s ručením omezeným je nepochybně právnickou osobou.
Dále je společnost s ručením omezeným korporací, přičemž korporace jsou
definovány personálním vybavením, jsou společenstvím osob. Ačkoliv z definice
společenství plyne závěr o požadavku na mnohost členů,30 výjimkou z tohoto pravidla
představují jednočlenné společnosti, kterým sice občanský zákoník přiznává postavení
korporace, ale v odborné literatuře se vedou dlouholeté spory o tom, zda korporací
skutečně je.31 Vzhledem k tomu, že se tato práce zaobírá především vícečlennými
společnostmi s ručením omezeným, které vytvářejí valnou hromadu, nepovažuji za
nezbytné k těmto sporům zaujímat stanovisko.
Společnost s ručením omezeným je korporací obchodní. Ačkoliv tak zákon o
obchodních korporacích nestanovuje výslovně, je pro obchodní korporace typické, že
jsou zakládány primárně za účelem výkonu podnikání nebo jiných výdělečných
činností.32 Zatímco obchodní zákoník tuto skutečnost zohledňoval, když pracoval
v ustanovení § 56 odst. 1 s pojmem obchodní společnost a pokoušel se alespoň o jeho
základní vymezení,33 nový předpis s pojmem obchodní korporace pracuje, aniž by jej

29

Viz § 20 ve spojení s § 118 a 210 odst. 1 občanského zákoníku a § 1 odst. 1 a 2 zákona o obchodních

korporacích.
30

Tak například k založení spolku je v souladu s ustanovením § 214 občanského zákoníku vyžadováno

sdružení alespoň tří osob.
31

Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 648.

32

Avšak nikoliv výlučně, srovnej § 2 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

33

Obchodní zákoník uváděl, že obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem

podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak.
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jakkoliv rozváděl, a omezuje se jen na výčet jednotlivých forem společností. Přitom
z judikatury nejvyššího soudu ČR plyne, že definičním znakem obchodních společností
je mimo jiné také jejich majetková samostatnost a odpovědnost.34
Zákon o obchodních korporacích člení obchodní korporace na obchodní
společnosti a družstva, a ačkoliv tak právní věda činí již tradičně,35 dělí dále obchodní
společnosti na společnosti osobní a kapitálové. Vedle nich známe též evropské formy
sdružení, přičemž evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení jsou
řazeny mezi obchodní společnosti a evropská družstevní společnost mezi družstva.
Ačkoliv je společnost s ručením omezeným tradičně řazena mezi kapitálové obchodní
společnosti, jurisprudence často poznamenává, že má spíše charakter společnosti
smíšeného typu.36 Tato společnost totiž vlastnostmi stojí na pomezí osobních
společností a ryze kapitálové akciové společnosti.37 Černá říká, že o: „její kapitálové
povaze svědčí, že obdobně jako v akciové společnosti se hlasovací podíl společníka,
jeho podíl na zisku, na likvidačním zůstatku, na zvýšení základního kapitálu a další
práva zásadně odvíjí od poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu…“38 K tomu
lze doplnit samozřejmý a základní prvek kapitálové společnosti, a sice povinnost
vytvářet základní kapitál. Ten je ale v zákoně o obchodních korporacích do značné míry
utlumen, když je nově umožněno založit takzvanou společnost s ručením omezeným o
jedné koruně. Osobním společnostem ji přibližuje skutečnost, že podíly nejsou volně
převoditelné a převod může být společenskou smlouvou zcela vyloučen.39 Ostatně na
tento zvláštní charakter bude ještě dále v této práci odkázáno.
Lze tak uzavřít, že společnost s ručením omezeným je právnickou osobu
soukromého práva, obchodní korporací, která má zvláštní smíšenou povahu na pomezí
osobních a kapitálových obchodních společností (s převažujícími prvky kapitálovými).
34

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. srpna 2006, sp. zn. 3 Tdo 746/2006.

35

Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Op. cit. s. 94.

36

Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Op. cit. s. 151, 287. Nebo také Čech, P., Šuk, P. Právo

obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha: Ivana Hexnerová - Bova
Polygon, 2016. ISBN 978-80-7273-177-0. s. 279, 280.
37

Vítek, J. Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. Právní

monografie. ISBN 978-80-7357-543-4, s. 7.
38

Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Op. cit. s. 97.

39

Tamtéž.
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2. Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti s ručením
omezeným
2.1. Charakteristika valné hromady společnosti s ručením omezeným
Jedním z pojmových znaků společnosti s ručením omezeným, jako kapitálové
obchodní společnosti, je specifická organizační struktura vnitřního uspořádání, kdy
společnost je povinna tvořit předepsané orgány. Existence těchto orgánů je zároveň
podmínkou existence společnosti, kdy nesplnění povinnosti zřídit orgán může
v důsledku vést až k jejímu zrušení.40 Ve společnosti s ručením omezeným je povinně
zřizována valná hromada a jeden či více jednatelů, popřípadě jimi tvořený kolektivní
orgán.41 Ostatní orgány, včetně dozorčí rady, společnost zřizuje dobrovolně. Ovšem
zřízení dozorčí rady může být v některých případech povinné.42 Zvláštní postavení
zaujímá likvidátor, který je orgánem společnosti povinně zřizovaným v případě její
likvidace. Někteří autoři proto řadí dozorčí radu a likvidátora mezi takzvané podmíněně
obligatorní orgány.43
Černá si všímá, že zákon i právní věda hovoří o valné hromadě ve dvojím
smyslu.44 Prvním významem je myšlen orgán obchodní společnosti. Druhým významem
je někdy myšleno zasedání tohoto orgánu. Pokorná jako příklad tohoto dělení uvádí, že
když zákon o obchodních korporacích hovoří o valné hromadě jako nejvyšším orgánu
společnosti, myslí tím vnitřní orgán společnosti. Když jinde říká, že společníci na valné
hromadě vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti, myslí se tím
formalizované shromáždění společníků.45 Ačkoliv považuji za vhodné na rozlišení
v této kapitole upozornit, dále budu užívat pojmu bez bližšího určení. Rozlišení bude
zmíněno jen bude-li to k řádnému pochopení nezbytné.

40

Viz § 93 písm. c) nebo § 198 odst. 3 ZOK.

41

Viz § 44 ZOK.

42

Viz například § 10 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

43

Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Op. cit. s. 154.

44

Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Op. cit. s. 342.

45

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích: komentář. I. díl.

Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1608 s. ISBN 978-80-7478-537-5. s. 1005. s. 951.
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Pokud jde o valnou hromadu ve smyslu orgánu, myslíme jí nejvyšší orgán
společnosti s ručením omezeným. Zároveň je již z definice orgánem kolektivním,
složeným ze všech společníků společnosti. Pakliže má společnost jediného společníka,
vykonává její působnost tento jediný společník. Valná hromada je také orgánem
trvalým, který se schází pravidelně (alespoň jednou za účetní období).
Na valné hromadě v druhém slova, tedy na jejím zasedání, společníci vykonávají
zejména své základní právo podílet se na řízení společnosti, které zahrnuje mimo jiné
právo účastnit se valné hromady, hlasovat na jejím zasedání, uplatňovat návrhy a
protinávrhy. Vedle tohoto práva vykonávají společníci na valné hromadě také neméně
důležité právo na informace. Valná hromada je tak jakýmsi fórem se dvěma základními
funkcemi, a to funkcí informační a rozhodovací, přičemž se zde zpravidla projednávají
nejdůležitější záležitosti, dotýkající se samotné podstaty fungování společnosti.
Aby mohla valná hromada plnit svou funkci a společníci na ni mohli uplatňovat
svá práva, musí být valná hromada řádně svolána, musí být přítomen či jinak účasten
stanovený počet společníků, respektive držitelů hlasů, jednání musí proběhnout dle
zákonných i ujednaných pravidel, rozhodnutí musí být vydáno v rámci působnosti valné
hromady a v neposlední řadě musí být usnesení prosté vad způsobujících jeho
neplatnost. Právě těmto a dalším jednotlivým předpokladům vydání usnesení se budu
věnovat dále v této kapitole.

2.2. Rozhodování společníků na valné hromadě a mimo ni
Společníci rozhodují o životě a fungování společnosti na valné hromadě, nebo
mimo ni, přičemž ustanovení § 156 odst. 1 občanského zákoníku předpokládá, že se tak
děje buď za osobní přítomnosti nebo jiné formy účasti na zasedání valné hromady, jako
například v zastoupení nebo prostřednictvím technických prostředků, korespondenčně,
dodatečně písemně či per rollam. Zákon o obchodních korporacích připouští také jako
zvláštní případ rozhodování dohodu všech společníků, kterou dochází ke změně
společenské smlouvy.46
Běžným způsobem účasti na valné hromadě, je osobní setkání společníků
v místě a čase určeném v pozvánce na valnou hromadu. Společník se také může dát

46

Viz § 147 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
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zastoupit na základě písemné plné moci. Společníka, který je právnickou osobou,
zastupuje na valné hromadě jeho statutární orgán či jiná fyzická osoba, která k tomu
byla společností, respektive jejím statutárním orgánem zmocněna.
Vzhledem k tomu, že zákon o obchodních korporacích hovoří o ostatních
formách účasti na valné hromadě jako o rozhodování společníků mimo valnou
hromadu, vyvstává otázka, zda tím myslí, že je rozhodováno mimo orgán, nebo mimo
jeho zasedání (jak bylo nastíněno výše u výkladu dvojího nazírání pojmu valná
hromada). Je takto přijaté rozhodnutí usnesením orgánu zvaného valná hromada, nebo
jiným rozhodnutím přijatým zcela mimo takový orgán? Zodpovězení otázky může být o
to důležitější, když vezmeme v potaz, že ani za platnosti obchodního zákoníku nebylo
řešení nazíráno jednoznačně.
Jako názorný příklad může posloužit institut rozhodování per rollam, který znal
obchodní zákoník již od počátku své existence a odborná veřejnost vedla spory o jeho
povahu. Postupně ovšem převážil názor, že se jedná o rozhodování společníků mimo
orgán valné hromady.47 Autoři nemají v této otázce jasno ani po rekodifikaci
soukromého práva a vyjadřují své odpovědi poměrně opatrně. Šuk například říká, že
ačkoliv nelze odpovědět jednoznačně, kloní se k závěru, že rozhodnutí per rollam je
rozhodnutím valné hromady jako orgánu, které je přijímáno mimo jednání valné
hromady.48 Pokorná se spokojuje s konstatováním, že rozhodovat per rollam mimo
valnou hromadu lze otázky spadající do působnosti valné hromady. 49 Vedle toho
Eichlerová hovoří o rozhodování per rollam rovnou jako o procesu přijímání rozhodnutí
v rámci valné hromady jako orgánu.50 V jiné publikaci Čech a Šuk výslovně prohlašují,
že rozhodnutí přijaté per rollam je rozhodnutím valné hromady.51 Lze tak uzavřít, že na
rozdíl předešlé úpravy dnes převažuje názor, že rozhodnutí per rollam je rozhodnutím
přijatým valnou hromadou jako orgánem společnosti.

47

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích: komentář. V

Praze: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 1008 s. ISBN 978-80-7400-480-3. s. 334.
48

Tamtéž.

49

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 972.

50

Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Op. cit. s. 342 a 343.

51

Čech, P., Šuk, P. Op. cit. s. 300.
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Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích uvádí, že: „Společník
může hlasovat také písemně mimo jednání valné hromady – tedy nikoliv dodatečně, ale
přímo tak, že úmyslně na jednání valné hromady absentuje (rozhodování per rollam).“52
Podle mého názoru je další jednoznačné vodítko obsaženo v ustanovení § 158
odst. 2 občanského zákoníku, který říká: „Zakladatelské právní jednání může připustit
rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických
prostředků.“ Odpověď tak zcela souvisí s výkladem uvedeným výše, že valnou
hromadu je třeba vnímat ve dvojím smyslu. Pokud zákon hovoří o rozhodování mimo
valnou hromadu, je nezbytné takový obrat vykládat ve smyslu zasedání valné hromady.
Souhlasím proto se závěry výše zmíněných autorů, že rozhodnutí přijatá mimo
(zasedání) valné hromady jsou rozhodnutím (usnesením) valné hromady, jako
nejvyššího orgánu společnosti. Měly by se na ně proto přiměřeně vztahovat závěry
uvedené dále v této práci.

2.3. Svolání valné hromady
Ačkoliv je valná hromada stálým orgánem, jak bylo vyloženo výše, nelze
hovořit o tom, že by byla orgánem neustále zasedajícím. Přitom jednou ze základních
podmínek, aby mohla valná hromada probíhat a rozhodovat, je její řádné svolání.
Procesu svolávání je třeba přikládat náležitou pozornost, neboť rozhodnutí nevhodně
svolané valné hromady může v důsledku pochybení mít za následek až neplatnost
usnesení.
Proces svolání valné hromady je upraven jednak zákonem o obchodních
korporacích, a jednak společenskou smlouvou společnosti. Zákon stanovuje, kým může
být valná hromada svolána, formu pozvánky, svolávací lhůtu a adresáty pozvání.
Upravení detailnějších pravidel je ponecháno společníkům ve společenské smlouvě.
Pro toho, kdo valnou hromadu svolává, používá zákon souhrnné označení
svolavatel.53 Tím bývá zpravidla jednatel společnosti, ale za určitých okolností jím
může být též společník společnosti nebo dozorčí rada. Jednatel může valnou hromadu
svolat prakticky kdykoliv. Společník tak může učinit pouze za předpokladu, že
52

Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích. s. 222. Dostupné z

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0.
53

Viz např. § 188 odst. 1 a odst. 3, § 189 odst. 1 písm. c) zákona o obchodních korporacích.
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společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti. Dozorčí
radě toto právo náleží jen pokud to vyžadují zájmy společnosti, přičemž vyhodnocení,
kdy tomu tak je, záleží na jejím uvážení. Podle některých autorů se dokonce po
rekodifikaci otevřel prostor pro svolání valné hromady zástupcem zmocněným plnou
mocí. Filip a Fyrbach k tomuto závěru docházejí tak, že pokud je svolání valné hromady
právním jednáním a svolavatel vystupuje jako zástupce společnosti, neexistuje
zákonného omezení takového postupu.54 Jedním dechem ale dodávají, že nelze hovořit
o plné moci generální, pro neurčitý počet budoucích valných hromad. To by podle jejich
názoru kolidovalo s dřívější judikaturou, která zakazuje delegaci generálního
jednatelského oprávnění. Z opatrnosti lze hovořit pouze o plné moci omezené časově
nebo na svolání určitého počtu valných hromad s tím, že by v ní měl být specifikován i
rozsah záležitostí k projednání.
Důvody svolání valné hromady mohou být různé. Lze od sebe odlišit důvody
obligatorní a fakultativní. Mezi obligatorní důvody svolání valné hromady řadí zákon o
obchodních korporacích například svolávání alespoň jednou za účetní období
k projednání účetní závěrky, případ zjištění hrozícího úpadku, vyžadují-li to zájmy
společnosti, nebo žádost kvalifikovaného společníka.
Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou společníkům s předstihem
alespoň 15 dnů přede dnem plánovaného jednání. Tuto lhůtu je možné společenskou
smlouvou prodloužit i zkrátit, přičemž rozhodný den pro počítání lhůty je den konání
valné hromady, který samotný se do stanovené lhůty nezapočítává. 55 Pozvánka na
valnou hromadu není neformálním dokumentem, kdy zákon o obchodních korporacích
pro ni požaduje písemnou formu, a dále aby obsahovala termín konání valné hromady
(dobu a místo konání) a její pořad. Zároveň má být její součástí i návrh usnesení valné
hromady. Pakliže je ale třeba rychlé svolání valné hromady, mohou se společníci vzdát
práva na včasné a řádné svolání valné hromady podle ustanovení § 184 odst. 3 zákona o
obchodních korporacích.
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Filip, V., Fyrbach, D. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo prakticky.

ISBN 978-80-7552-231-3. s. 230, 231.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. dubna 1997, sp. zn. 1 Odon 2/94. Uveřejněno v Právních

rozhledech, č. 8, ročník 1997, s. 429.
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Ačkoliv je zřejmé, že ve většině případů bude svolavatelem jednatel, a tudíž
bude o plánované valné hromadě vědět, jistě se vyskytují i případy, kdy jednatelé
netvoří kolektivní orgán, nýbrž jednají jednotlivě, a nemusí se vždy všichni o svolání
dozvědět. V takových případech, stejně jako pokud je svolavatelem společník, dozorčí
rada nebo jiná osoba, platí povinnost jednatele o valné hromadě vyrozumět.
Vzhledem k tomu, že je valná hromada kolektivním orgánem, platí podle
ustanovení § 185 zákona o obchodních korporacích, že záležitosti neuvedené v
pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním
všichni společníci. Zákon tak požaduje k doplnění pořadu schůze jednomyslný souhlas
všech společníků. Účelem tohoto pravidla je ochrana společníků, kteří se valné hromady
nemohly účastnit.

2.4. Účast na valné hromadě a usnášeníschopnost
Zasedání valné hromady se mohou účastnit pouze osoby vymezené zákonem.
Tyto osoby lze rozčlenit do dvou kategorií, a to na osoby, které mají povinnost se
zasedání účastnit a osoby, kterým svědčí právo účasti. Toto vymezení má zásadní
význam pro samotný průběh valné hromady, kdy osoby toliko pouze oprávněné k účasti
na valné hromadě lze ze zasedání vykázat,56 a to i bez udání důvodu.57 Osoby, jejichž
účast je na zasedání povinná již z povahy věci vykázat nelze.
Okruh osob povinných k účasti na valné hromadě tvoří společníci, statutární
orgán nebo jeho členové, dozorčí rada nebo její členové a likvidátor.58
Ačkoliv není povinnost společníka účastnit se valné hromady nikde výslovně
zakotvena, odvozuje ji právní věda z povinnosti loajality společníka ke společnosti.59
Společníci se valné hromady účastní buď osobně nebo v zastoupení, přičemž soudní

56

Srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. června 2012, sp. zn. 29 Cdo 1717/2011.

Uveřejněno v Právních rozhledech, č. 4, ročník 2013, závěry tohoto rozhodnutí byly vztaženy na
společnost s ručením omezeným rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29
Cdo 3844/2011.
57

Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Vědecká monografie.

ISBN 978-80-7478-633-4. s. 296.
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Dvořák, T. 2014 Op. cit. s. 296 až 303.
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Tamtéž.
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praxe v minulosti dovodila, že na valné hromadě není bez dalšího možná souběžná
účast zmocněnce i zmocnitele,60 kdy tuto účast by musela povolit společenská smlouvy
či výslovně valná hromada.61 Nelze očekávat, že by tyto závěry nebyly aplikovatelné
také po rekodifikaci.62 Pro úplnost lze doplnit, že za přítomného na valné hromadě se
považuje také společník, který využil svého práva na dodatečný výkon hlasování, a to
za předpokladu, že to společenská smlouva nevylučuje a učiní tak ve stanovené lhůtě 7
dnů ode dne konání valné hromady.
V ustanovení § 184 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je zakotvena
povinná účast jednatelů na valné hromadě. Pokorná se pak domnívá, že pokud by nebyl
žádný z jednatelů společnosti na valné hromadě přítomen, mohlo by to založit důvod
pro vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady z důvodu porušení práva na
informace společníků.63 Podobné závěry jsou k nalezení v judikatuře, ovšem Nejvyšší
soud ČR říká, že důvodem pro vyslovení neplatnosti bude dán pouze tehdy, nebudou-li
v důsledku nepřítomnosti jednatelů společníkům poskytnuty informace nezbytné
k posouzení záležitostí, o nichž je v rámci pořadu schůze rozhodováno.64
Povinná účast likvidátora plyne již z titulu jeho funkce, která svým charakterem
supluje působnost statutárního orgánu.65
Účast je dále zaručena nově přistoupivšímu společníkovi, dědici podílu, správci
pozůstalosti nebo právnímu nástupci společníka, který byl právnickou osobou.66
Nejasná je pak povinná účast insolvenčního správce a jiných osob určených
společenskou smlouvou. Zatímco z povahy insolvenčního řízení plyne nezastupitelná
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2005, sp. zn. 29 Odo 701/2004.
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akcií. [online]. epravo.cz, a.s., 22. 7. 2016 [cit. 7. 2. 2017]. Dostupné z
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Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 993.

64
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pozice insolvenčního správce, který mimo jiní chrání věřitele společnosti. Podle
Dvořáka je dán zájem na tom, aby se valné hromady účastnil a jeho vykázání z jednání
by představovalo rozpor s dobrými mravy. Takový závěr podle mého názoru nabourává
oslabení funkce insolvenčního správce v nové úpravě, kdy tento například nově není
legitimován dovolávat se vyslovení neplatnosti usnesení.67
Valná hromada nemůže ukládat povinnosti osobám stojícím vně společnosti,
a tak pokud jde o povinnou účast třetích osob odlišných od výše uvedených, lze vyslovit
zamítavý názor na jejich povinnou účast. Jistou výjimku by mohly představovat
případy, kdy budou na valnou hromadu povoláni zaměstnanci společnosti jednatelem
v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti plynoucí z pracovněprávního poměru.68
Obecně je kolektivní orgán schopen se usnášet, tedy přijímat rozhodnutí, jestliže
je na jeho zasedání přítomný nebo jinak účastný stanovený počet členů. Základní
pravidlo týkající se usnášeníschopnosti je k nalezení v ustanovení § 156 odst. 1
občanského zákoníku, kde se hovoří o účasti většiny členů orgánu.
Pokud jde o usnášeníschopnost valné hromady společnosti s ručením
omezeným, tak ta je upravena speciálně. Zde v souladu s ustanovením § 169 odstavce 1
zákona o obchodních korporacích postačí, aby byli přítomni společníci, kteří mají
alespoň polovinu všech hlasů, nikoliv nutně početní většina všech členů. Zákon dává
společníkům možnost tuto formuli upravit odlišně ve společenské smlouvě. Přitom se
při počítání kvora nepřihlíží k hlasům společníků, jenž nemohou hlasovací právo
vykonávat nebo těch, kdož svého práva zneužijí a soud rozhodne, že k jejich hlasům
přihlížet nelze.

2.5. Působnost valné hromady
Valná

hromada

z titulu

nejvyššího

orgánu

společnosti

rozhoduje

o

nejdůležitějších otázkách týkajících se života společnosti. Valná hromada proto
disponuje širokou působností, která jí náleží buď ze zákona, zakotvením ve společenské
smlouvě nebo usnesením valné hromady. Působnost proto bývá členěna na obligatorní,
fakultativní a atrahovanou.

67

Srovnej § 131 odst. 1 obchodního zákoníku a § 191 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
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Dvořák, T. 2014 Op. cit. s. 303.
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Pokud jde o působnost zákonnou či obligatorní, základní enumerativní výčet
působnosti je obsažen v ustanovení § 190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,
které do působnosti valné hromady svěřuje otázku změny společenské smlouvy či
změny výše základního kapitálu, volbu orgánů společnosti, schvalování účetní závěrky
a rozdělení zisku a úhrady ztrát nebo převod či zastavení závodu a další. Tento
neuzavřený výčet dále doplňují jednotlivá další ustanovení zákona o obchodních
korporacích. Valná hromada je tak dále oprávněna rozhodovat ve věcech udělování
pokynu týkajícího se obchodního vedení, příplatkové povinnosti či schvalování
smlouvy o výkonu funkce. Konečně je valná hromada vybavena působností v otázkách,
které jí svěřují ostatní zákony. Jedním příkladem za všechny budiž jmenován zákon o
auditorech, který do působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným
svěřuje jmenování členů výboru pro audit.69
Okruh působnosti může být dále upraven společenskou smlouvou70, v takovém
případě hovoříme o takzvané působnosti fakultativní. Eliáš fakultativní působnost dále
dělí na pozitivní a negativní.71 Fakultativní působnost pozitivního charakteru je
v zákoně uvozena jako: „určí-li tak společenská smlouva,“ a je ponecháno na vůli
společníků, zda usnesením valné hromady či rozhodnutím společníků o změně
společenské smlouvy tyto otázky svěří k rozhodování valné hromadě. Fakultativní
působnost negativního charakteru zákon zpravidla uvozuje slovy: „ledaže společenská
smlouva určí jinak.“ Zákon o obchodních korporacích zná dva takové případy,
konkrétně jde o schválení a odvolání prokury72 a udělení souhlasu s převodem podílu na
osobu odlišnou od společníka.73
Vedle toho si může valná hromada společnosti s ručením omezeným též vyhradit
působnost v případech, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu
společnosti74, čímž se liší od valné hromady akciové společnosti, která právem atrakce

69

Viz § 44 odst. 2 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

70

Viz § 190 odst. 2 písm. o) zákona o obchodních korporacích.
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Eliáš, K. Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným. Právní praxe v podnikání.

1997, roč. 6, č. 2. ISSN 1210-4043., s. 2.
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Viz § 190 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích.
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Viz § 208 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

74

Viz § 190 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
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působnosti nedisponuje. Jedná se o jeden z projevů smíšené povahy společnosti
s ručením omezeným, jak byl nastíněn dříve v této práci. Pokud chce valná hromada
rozhodnout v otázce, která podle zákona ani společenské smlouvy nespadá do její
působnosti, musí samotnému rozhodnutí v této věci předcházet usnesení o atrakci
působnosti. Atrahovat přitom lze vše s výjimkou zásahu do obchodního vedení
jednatelů, působnosti jednatelů zastupovat společnost navenek a kontrolní činnosti
dozorčí rady.75
Přesné určení působnosti valné hromady je důležité z toho důvodu, že pokud by
valná hromada rozhodla v záležitosti nespadající do její působnosti, nebude mít takové
rozhodnutí žádné právní účinky a hledí se na něj, jako by nebylo přijato.76 Ke stejnému
závěru ostatně dospěla též judikatura k předešlé úpravě.77

2.6. Procedurální otázky průběhu valné hromady
Skutečnost, že je valná hromada formalizovaným orgánem, se silně projevuje
v procesu jejího fungování. Pro průběh valné hromady je velmi důležitá osoba předsedy
valné hromady, kterého si orgán volí ze svého středu. Vedle něj je obsazována též
funkce zapisovatele. Úkolem předsedy je řízení průběhu jednání. Zapisovatel sepisuje o
valné hromadě zápis, jehož součástí je i listina přítomných. Vzhledem k tomu, že zákon
o obchodních korporacích neupravuje nikterak detailně průběh valné hromady, jsou
často tyto procesy upřesňovány společenskými smlouvami či jednacími řády.

2.7. Hlasování a rozhodování
Pokorná konstatuje, že jakéhokoliv rozhodnutí v kolektivu je možné dosáhnout
v zásadě dvěma cestami: jednou z nich je jednomyslnost, druhou pak většinové
rozhodování.78 Aby bylo dosaženo jednomyslnosti, musí s návrhem vyslovit souhlas

75

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 1010.
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Srovnej ustanovení § 45 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s ustanovením § 245

občanského zákoníku.
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Viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 6. 2000, sp. zn. 32 Cdo 500/2000. Ačkoliv se

uvedené rozhodnutí věnovalo valné hromadě akciové společnosti, závěry zde obsažené lze bez dalšího
vztáhnout též na poměry společnosti s ručením omezeným.
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Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 960.
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všichni členové kolektivu. K přijetí rozhodnutí většinovým postupem jednoduše postačí
stanovená většina. Přitom mechanismus rozhodování na valné hromadě společnosti
s ručením omezeným je realizován hlasováním společníků založeném na principu
většinového rozhodování.
Většina potřebná k přijetí rozhodnutí se může v závislosti na konkrétní
rozhodované otázce značně lišit. Zákon o obchodních korporacích zná následující
způsoby rozhodování:
1) Rozhodování prostou většinou hlasů přítomných společníků;
2) Rozhodování se souhlasem alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech
společníků;
3) Rozhodování se souhlasem dotčeného společníka;
4) Rozhodování se souhlasem všech společníků.
Většinu potřebnou k přijetí určitého rozhodnutí mohou stanovovat také jiné
předpisy. Tak například zákon o přeměnách vyžaduje, aby přeměna byla schválena
alespoň třemi čtvrtinami hlasů společníků přítomných na valné hromadě.79
Nadto je na dohodě společníků, kteří mohou většinu potřebnou k přijetí určitého
rozhodnutí stanovit ve společenské smlouvě či smluvně ve vedlejší dohodě společníků.
Ovšem kde porušení pravidel obsažených v zakladatelském právním jednání zpravidla
způsobí neplatnost přijatého usnesení, nerespektování vedlejší dohody společníků
představuje pouze porušení povinnosti smluvní.
Nejpodstatnějším důsledkem takového řešení je, že rozhodnutí přijaté výše
popsaným způsobem je pak závazné pro všechny členy orgánu včetně těch, kteří
hlasovali proti návrhu, hlasování se zdrželi nebo se na jednání valné hromady
nedostavili vůbec.80 Ačkoliv se může taková konstrukce jevit v určitém ohledu
nespravedlivá, s přihlédnutím k potřebě jisté flexibility a řádného fungování obchodní
společnosti, je pravidlo nezbytné pro samotnou životaschopnost společnosti. Zákon
navíc menšinovým společníkům poskytuje jistou zvláštní ochranu, jejíž prohloubení si
dále mohou při vstupu do společnosti vymínit ve společenské smlouvě.81
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V některých případech je společníkovi, či jeho případnému zástupci, dokonce
zakázáno hlasovat. Hovoříme o případech zákazu výkonu hlasovacího práva, nebo také
sistaci hlasovacích práv. Společnost v těchto případech nesmí k hlasu společníka
přihlížet a tento se nezapočítává ani pro účely posouzení nezbytného kvora
usnášeníschopnosti. Účelem tohoto pravidla je předejít možnému neřešitelnému
konfliktu zájmů na valné hromadě.82 Pakliže by snad bylo společníkovi umožněno i přes
zákonný zákaz hlasovat, je nezbytné posoudit dopad této skutečnosti na výsledek
hlasování. Pakliže by bez započtení hlasů, na něž se vztahoval zákaz hlasovacího práva,
nebylo usnesení přijato potřebnou většinou hlasů, může taková vada být důvodem
k vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem.83
Zákon o obchodních korporacích nově zavedl v oblasti volby členů orgánů
společnosti možnost kumulativního hlasování. To spočívá v násobení počtu hlasů,
kterými společník disponuje, počtem kandidátů na člena volené funkce. Účelem této
úpravy je posílit pozici menšinových společníků a jejich aktivitu a zájem o chod
společnosti. Hlavní předností je lepší odraz skutečných zájmů společníků a možnost
kumulace více hlasů u jednoho kandidáta. Zákonodárce ovšem při zakotvení zvolil
poměrně strohou úpravu, která vyvolala kritiku odborné veřejnosti. Není tak například
jasné, zda při samostatném hlasování o jednotlivých kandidátech hlasovat tajně či
veřejně, postupně, nebo najednou. Jak postupovat při rovnosti hlasů a provedení
druhého kola volby. Nejasnosti se také objevují v přístupu k odvolávání členů
zvolených kumulativním hlasováním.84 Přitom nelze vyloučit, že některé z nově
zavedených praxí budou v budoucnu soudy postihovat sankcí neplatnosti.

2.8. Zápis z valné hromady
Vhledem k tomu, že se rozhodování valné hromady často děje ústně, požaduje
zákon o obchodních korporacích, aby byl o jednání valné hromady vyhotoven zápis.

https://www.epravo.cz/top/clanky/moznosti-ochrany-mensinovych-spolecniku-spolecnosti-s-rucenimomezenym-ve-spolecenske-smlouve-98338.html
82

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 967.
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Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Op. cit. s. 328.
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Řezníček, D., Candrová, K. Kumulativní hlasování [online]. epravo.cz, a.s., 2. 8. 2016 [cit.

15. 2. 2017]. Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/kumulativni-hlasovani-102277.html
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Tento zápis se u společnosti archivuje a slouží jako podklad pro další jednání orgánů
společnosti, a jako nezastupitelný důkazní prostředek o základních skutečnostech
spojených s valnou hromadou. Není proto divu, že vyhotovení zápisu je povinné
(s výjimkou případů, kdy se valná hromada osvědčuje notářským zápisem) a zákon na
něj klade zvláštní požadavky. Zápis by měl obsahovat identifikaci společnosti, místo a
dobu konání, určení předsedy valné hromady a zapisovatele, uvedení konkrétních
rozhodnutí včetně výsledků hlasování, případná odmítnutí jednatele poskytnout
informace a obsah protestu, jestliže o to protestující na valné hromadě požádá. K zápisu
by měla být přiložena veškerá související dokumentace, jako jsou předložené návrhy,
prohlášení a listina přítomných. Zápis musí být vyhotoven do patnácti dnů po konání
valné hromady, aby postupem času nedošlo k oslabení povědomí o závěrech valné
hromady a zkreslení jeho vypovídací hodnoty. Zápis je podepisován předsedou valné
hromady nebo svolavatelem, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatelem. Tím by mělo
být zaručeno, že zápis odpovídá skutečně proběhlému jednání. Konečně je zápis
povinně rozeslán všem společníkům bez ohledu na to, zda se valné hromady účastnili či
nikoliv. Společník má totiž právo na vydání kompletní kopie zápisu včetně jeho příloh a
listiny přítomných.85 Ačkoliv představuje zápis z valné hromady nezastupitelný důkazní
prostředek, neznamená to, že v případě jeho nesprávnosti nelze v případě sporu
předložit soudu také jiné důkazy.86
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. září 2005, sp. zn. 29 Odo 1088/2004.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2015, sp. zn. 29 Cdo 720/2013.
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3. Usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným
3.1. Právní povaha usnesení valné hromady
3.1.1. Obecný úvod
Zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 190 odst. 1 říká, že valná
hromada společnosti s ručením omezeným rozhoduje usnesením, aniž by ovšem dále
rozváděl, jaký má tato proklamace právní význam. Nejinak tomu bylo i v úpravách
předešlých.87 Přitom určení, jakou právní povahu má usnesení valné hromady, je zcela
nezbytné pro posouzení dalších otázek s tím souvisejících. Nejedná se o pouhou otázku
s akademickým rozměrem, nýbrž praktickou otázku, do jaké míry lze na instituty
spojené s rozhodováním valné hromady vztahovat úpravu právních úkonů obsaženou
v obecných předpisech soukromého práva. Nehovoříme tak jen o otázce právní povahy
usnesení, ale například také o úpravě neplatnosti, resp. částečné neplatnosti, určitosti a
srozumitelnosti usnesení, stanovení podmínek (odkládacích i rozvazovacích), časových
určení, a tak podobně.88

3.1.2. Názorový spor jurisprudence
S přijetím obchodního zákoníku, kterým bylo do českého právní řádu znovu
komplexně zavedeno obchodní právo, včetně práva obchodních korporací, došlo na
našem území k obrození obchodněprávní vědy. V odborných kruzích započaly mnohé
diskuze, které se snažily se vysvětlit nesrovnalosti přijaté úpravy. Mezi nimi se mimo
jiné vyjímá i spor o právní povahu usnesení valné hromady. Je možné předeslat, že
odpověď nabízely dva hlavní názorové směry, kdy první považoval usnesení za jinou
právní skutečnost a druhý za právní úkon. Vedle toho se též minoritně projevovaly i

87

Srovnej § 34 odst. 1 zák. č. 58/1906 ř. z. o společnostech s ručením obmezeným, nebo § 127

obchodního zákoníku. Že má rozhodnutí valné hromady formu usnesení bylo do obchodního zákoníku
ovšem zavedeno teprve s účinností od 1.1.2001 novelizujícím zákonem č. 370/2000 Sb.
88

Čech, P., Pavela, Ľ. Právní povaha úkonů spojených s valnou hromadou. Právní rádce [online].

Economia, 19. 12. 2006 [cit. 10. 3. 2017]. Dostupné z http://pravniradce.ihned.cz/c1-20014320-pravnipovaha-ukonu-spojenych-s-valnou-hromadou
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proudy další. Například někteří autoři říkali, že usnesení je právním úkonem sui
generis.89 Jiní autoři dokonce odmítali podřadit usnesení výhradně pod některou
z právních skutečností, protože se domnívali, že by takový postup neodrážel specifika
reálné povahy usnesení a pokoušeli se o odlišné vymezení.90
Zastáncem názoru, že usnesení valné hromady je svou povahou jinou právní
skutečností byl především Dědič.91 Své stanovisko opřel o výklad obchodního zákoníku,
když říkal, že tento předpis neodkazuje na tehdy platné ustanovení notářského řádu,
věnující se notářským zápisům o právních úkonech, nýbrž na ustanovení, které hovoří o
osvědčení o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob.
Podobný závěr prosazovala také Štenglová,92 která dovodila, že usnesení valné
hromady nemůže být právním úkonem, protože valná hromada není způsobilá jednat
jménem společnosti. Nadto dodávala, že usnesení není ani právním úkonem společníků,
protože je přijímáno valnou hromadou, jako orgánem společnosti, a není možné
odhlédnout od skutečnosti, že valná hromada, ač orgán společnosti složený ze všech
akcionářů, má jinou kvalitu, než jakou by mělo neformální uskupení všech akcionářů
nekonstituované zákonem.93
Jako zastánce druhého proudu je možné zmínit Pokornou.94 Ta považovala
usnesení valné hromady za právní úkon podle ustanovení § 34 občanského zákoníku
1964. Usnesení je podle jejího názoru společným projevem vůle společníku. Přitom tato
vůle byla dosažena po společných debatách a rozporech společníků.
Shodně vnímal povahu usnesení také Eliáš,95 který jej považoval za projev vůle
společnosti, projevený v rámci její působnosti. Jeho argumentace vychází z premisy, že
89

Dvořák, T. O usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným. Právní fórum. roč. 2011. č. 10.

s. 455 a násl.
90

Pelikánová, I., Černá, S. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. Praha: ASPI-

Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8. s. 407 a 408.
91

Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: Prospektum, 1997. ISBN 80-7175-059-X. s. 367.

92

Dědič, J., Štenglová, I., Kříž, R. Akciové společnosti. Praha: C. H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-107-5. s.

155.
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Obdobně lze závěr vztáhnout i na společnost s ručením omezeným a její společníky.
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Pokorná, J. K účasti notářů na valných hromadách kapitálových obchodních společností. Právo a
podnikání, roč. 1997, č. 1, s. 2 a násl.
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Eliáš, K. Otázka formy při tvorbě vůle společnosti s ručením omezeným jejím nejvyšším orgánem. Ad
notam, roč. 1997, č. 1, s. 1 a násl.
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usnesení nepochybně obsahuje vůli společnosti. Tato vůle je v usnesení koncentrovaná
a zpravidla se ani neprojevuje vůči třetím osobám navenek.
Vítek si pak všímá, že dalšími autory zastávajícími pojetí usnesení valné
hromady jako právního úkonu pak byli například Ševčík a Baudyš nebo Kapitán a
Lifka.96 Ačkoliv bylo v době vyslovení názoru známo nazírání problematiky Nejvyšším
soudem ČR, pokouší se Vítek o vlastní vymezení řešení problému a dospívá k závěru,
že usnesení valné hromady má povahu jednostranného právního úkonu společnosti,
který je ve většině případů součástí složené právní skutečnosti. Jako jistou paralelu
uvádí institut občanského práva, a sice závěť, která je podle něj také formální,
jednostranný, kdykoliv odvolatelný projev vůle.97
V rámci druhého proudu lze dále vnímat další subkategorie, kdy jedni autoři
vnímali usnesení jako právní úkon společnosti (Eliáš), jiní jako právní úkon společníků
(Pokorná).
Lze tedy shrnout, že jediné, na čem se dokázali autoři shodnout, bylo, že
usnesení valné hromady je jistě právní skutečností, kdy je nepochybné, že se jedná o
skutečnost, se kterou právní normy spojují právní následky.98

3.1.3. Vývoj judikatury Nejvyššího soudu ČR
Vzhledem k tomu, že názorový spor ohledně povahy usnesení valné hromady
nebyl pouhým osamoceným akademickým sporem, ale představoval jednu z mnoha
praktických otázek, do jaké míry lze na instituty spojené s rozhodováním valné
hromady vztahovat obecnou úpravu právních úkonů obsaženou v občanském zákoníku
1964, stala se tato otázka předmětem mnoha soudních sporů. Tyto spory se netýkaly jen
právní povahy usnesení valné hromady, ale též například úpravy jednání jménem
společnosti, neplatnosti, potažmo částečné neplatnosti, určitosti a srozumitelnosti
usnesení a tak dále.99 Zřejmě nejčastějším předmětem sporů ale byla právě otázka
právní kvalifikace usnesení valné hromady, což vyvěralo z četných řízení o vyslovení

96

Vítek, J. Op. cit. s. 11 a 12.
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Vítek, J. Op. cit. s. 16.
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Pelikánová, I., Černá, S., a kol. Op. cit. s. 407.
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Čech, P., Pavela, Ľ. Op. cit.
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neplatnosti usnesení valné hromady.100 Netrvalo proto dlouho, než věc dostala až
k Nejvyššímu soudu ČR.
Přelomovým se v této oblasti stal rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Odon
88/97,101 ve kterém řešil spor o vyslovení neplatnosti mimořádné valné hromady
z důvodu tvrzeného rozporu s dobrými mravy i právními předpisy. Přitom dospěl k
závěru, že usnesení valné hromady není vůbec právním úkonem.
Svou argumentaci Nejvyšší soud ČR opřel o výklad právního úkonu a jednání
právnické osoby. Podotkl, že způsobilost k právním úkonům mají jen fyzické a
právnické osoby. Dále zmínil, že právní úkony společnosti činí především statutární
orgán nebo též její zmocněnci. Uzavřel, že usnesení valné hromady nemůže být
právním úkonem, protože valná hromada postrádá způsobilost jménem společnosti
jednat. Nadto Nejvyšší soud ČR rozvedl, že usnesení nelze považovat ani za právní
úkon akcionářů, protože není přijímáno akcionáři jako osobami, nýbrž valnou
hromadou, tedy orgánem společnosti. Podle soudu je třeba si všimnout jiné kvality
orgánu od neformálního shromáždění akcionářů. Ačkoliv soudní rozhodnutí hovoří o
akcionářích a akciové společnosti, lze tyto závěry bez dalšího vztáhnout též na
společníky a společnost s ručením omezeným. Názor Nejvyššího soudu ČR byl
následně zákonodárcem s účinností od 1. ledna 2001 do jisté míry utvrzen novelou
obchodního zákoníku.102
Přesto se podle Nejvyššího soudu ČR měla na usnesení valné hromady
analogicky užít úprava týkající se právních úkonů, jak plyne z pozdějších rozhodnutí
v otázce částečné neplatnosti,103 určitosti a srozumitelnosti104 nebo interpretace.105
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Tamtéž.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. prosince 1997, sp. zn. 1 Odon 88/97, uveřejněné v

časopise Soudní judikatura číslo 8, ročník 1998, pod číslem 65.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2005, sp. zn. 29 Odo 701/2004.
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3.1.4. Pojetí dle nové úpravy
Jak bylo uvedeno výše, zákon o obchodních korporacích ani jiný právní předpis
výslovně neřeší právní povahu usnesení valné hromady. Pomůžeme-li si ovšem
výkladem historickým, nabízí důvodová zpráva k ustanovením § 44 až 75 zákona o
obchodních korporacích jasné vodítko. Zákonodárce zde výslovně uvádí, že: „usnesení
valné hromady a jiná rozhodnutí orgánů korporací jsou právním jednáním, které je
komunikováno jako korporaci, resp. společníkům, tak veřejnosti.“106
Štenglová a Havel přijímají stanovisko vyslovené v důvodové zprávě bez
dalšího, čímž uzavírají, že usnesení valné hromady je právním jednáním ve smyslu
občanského zákoníku.107 Za spornou ovšem považují otázku, čí vůli takové právní
jednání představuje.
Pokorná je podobného názoru, když říká, že nová právní úprava překonává letitý
názorový spor ohledně právní povahy usnesení.108 Říká, že společníci svými hlasy tvoří
jednotný a závazný projev vůle, který se soustředí v usnesení valné hromady. Toto
usnesení je podle ní nepochybně právním jednáním ve smyslu občanského zákoníku.
Zároveň je schopné samo vyvolávat účinky. Zmíněná autorka se shoduje se Štenglovou
a Havlem v tom, že o otázce, čí vůli usnesení představuje, budou patrně probíhat dlouhé
diskuze.
Lasák také souhlasí s výše nastíněným názorem. Dodává, že existují rozhodnutí,
která právním jednáním nepochybně nebudou.109 Jako příklad lze uvést usnesení,
kterým se bere na vědomí určitá skutečnost, případně zpráva některého z orgánů
korporace. Takové usnesení nevyvolává žádné právní následky, a není tak podle něj ani
právním jednáním ve smyslu občanského zákoníku.
Dvořák říká, že hlasování člena na zasedání orgánu právnické osoby lze
považovat za právní jednání tohoto člena.110 Kolektivní rozhodnutí orgánu právnické
osoby je formulováno na základě jednotlivých projevů vůle, jednotlivých individuálních
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Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích. s. 203. Dostupné

z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0.
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Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Op. cit. s. 359.

108

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 1005.
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Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 352.
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Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 497.
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právních jednání jeho členů. Vzhledem k tomu pak dochází k závěru, že každé
rozhodnutí orgánu právnické osoby je možné pokládat za právní jednání ve smyslu
ustanovení § 545 a násl. občanského zákoníku.
Čech a Šuk se také kloní k závěru, že je nově usnesení valné hromady právním
jednáním, přestože tak zákon o obchodních korporacích nestanovuje výslovně.111 Ke
svému závěru docházejí odkazem na důvodovou zprávu k novému občanskému
zákoníku a výkladem některých ustanovení zákona o obchodních korporacích, zejména
ustanovení § 45 odst. 3, které vylučuje aplikaci ustanovení občanského zákoníku
upravující zdánlivost, neplatnost, omyl a následky neplatnosti právního jednání.
Uzavírají, že pakliže by usnesení valné hromady nebylo právním jednání, bylo by zcela
zbytečné vylučovat aplikaci těchto ustanovení. Ostatně tento názor vyslovil Čech už
dříve se spoluautorkou Tvrdou.112
Dědič je také zastáncem usnesení valné hromady jako právního jednání. Opírá se
přitom o důvodovou zprávu k zákonu o obchodních korporacích.113
V neposlední řadě i Havel konstatuje, že usnesení valné hromady je právním
jednáním.114
Lze shrnout, že se nově nedá hovořit o tom, že by usnesení valné hromady
nebylo právním jednáním. Tím pozbývá část dosavadní ustálené judikatury Nejvyššího
soudu ČR uplatnění, ovšem s některými výjimkami týkajícími se například neplatnosti
či nicotnosti usnesení, jak bude vyloženo dále.
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Havel, B. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodněprávní revue, 3. ročník

(2011) č. 12. Praha: C. H. Beck, 2011. ISSN 1803-6554. s. 353.
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3.1.5. Usnesení jako právní jednání
Někteří autoři nepovažují změnu v pojetí usnesení valné hromady za
významnou. Nevnímají velký rozdíl mezi tím, když je usnesení jinou právní skutečností
a aplikuje se na něj analogicky úprava právních úkonů (právního jednání), a tím, když je
sice usnesení právním jednáním, ale s ohledem na jeho specifickou povahu nelze
aplikovat některá obecná ustanovení.115 Domnívám se, že změnu provedenou
občanským zákoníkem lze považovat za pozitivní. Je podle mého názoru vhodnější
pracovat s usnesením podle jeho pravé povahy, kterou je od počátku právní jednání
(právní úkon). Užití obecných ustanovení lze vyloučit v případech, kde se to jeví jako
vhodné. Takové pojetí není stiženo vadou, kterou trpěla úprava předešlá, když nazírání
usnesení jako jiné právní skutečnosti vedlo k silné potřebě vytvořit jakýsi umělý
konstrukt. Tento konstrukt pak bylo vzhledem k požadavkům praxe nezbytné neustále
rozšiřovat. V některých ohledech k takovému rozšíření ani nestihlo dojít, a to přes
požadavek odborné veřejnosti.116
Přestože občanský zákoník právní jednání výslovně nedefinuje, lze dovodit, že
právní jednání je vážným, určitým a srozumitelným projevem vůle, jenž vyvolává
právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze
zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.117
Pojmové znaky právního jednání lze vymezit jako projev vůle, jeho zaměření na
vznik, změnu či zánik práv a povinností a konečně jeho uznání právním řádem. 118 Dále
v práci se proto budu zabývat podrobněji také otázkami tvorby a projevu vůle, obsahem
a závazností usnesení, nebo otázkou jeho platnosti.
V tomto ohledu je vhodné zmínit, že ačkoliv je usnesení zvláštní formou
vícestranného právního jednání odlišnou od smlouvy,119 i tak se ale na něj přiměřeně
aplikují ustanovení o smlouvách.120

115

Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha:

Leges, 2014, 1264 s. ISBN 978-80-87576-73-1. s. 485.
116

Řeč je o požadavku na rozšíření analogické aplikace úpravy podmínek a časového určení. Viz

Čech, P., Pavela, Ľ. Op. cit.
117

Srovnej ustanovení § 551, 553 a 545 občanského zákoníku.

118

Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv. Op. cit. s. 468.

119

Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv. Op. cit. s. 485, nebo také Dědič, J. Op. cit. s. 327.
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3.1.6. Usnesení, které není právním jednáním
Výše bylo uvedeno, že ne vždy musí být usnesení valné hromady právním
jednáním. Jednání, které postrádá některý z pojmových znaků právního jednání, nemůže
být právním jednáním. Jde například o kvaziprávní jednání či zdánlivá jednání.121
Kvaziprávním jednáním relevantním pro účely této práce je především takzvané
sdělení informace.122 V případě sdělení jednající neprojevuje vůli, nýbrž pouze sděluje
informace, poznatky, skutečnosti či znalosti. V oblasti valné hromady se bude typicky
jednat o usnesení, kterým valná hromada bere na vědomí určitou informaci, například
informaci obsaženou ve zprávě vypracované jiným orgánem společnosti. Dalším
případem může být sdělení určité skutečnosti volenému orgánu společnosti nebo jeho
členům. Avšak nesmí jít o pokyn, jakým je například pokyn týkající se obchodního
vedení.123
Jednáním zdánlivým bude věnována zvláštní samostatná část dále v této práci.

3.1.7. Právní povaha rozhodnutí přijatých mimo valnou hromadu
Jak bylo vyloženo výše v kapitole pojednávající o valné hromadě společnosti
s ručením omezeným, pojem valné hromady společnosti s ručením omezeným je třeba
chápat ve dvojím smyslu. Jednak se smyslu orgánu společnosti a jednak ve smyslu jeho
samotného zasedání. Hovoří-li tak zákon o obchodních korporacích o rozhodnutích
přijatých mimo valnou hromadu, je tím myšleno rozhodnutí přijaté mimo zasedání
valné hromady.
Přijmeme-li tedy závěr, že i rozhodnutí přijatá mimo valnou hromadu, či přesněji
její zasedání, jsou rozhodnutími valné hromady jako orgánu společnosti, nutně dojdeme
k závěru, že jsou tato rozhodnutí usnesením valné hromady ve smyslu ustanovení § 190
odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Závěry této práce se tak přiměřené uplatní též
pro rozhodnutí přijatá mimo valnou hromadu.

120

Viz § 11 a § 1724 odst. 2 občanského zákoníku.

121

Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv. Op. cit. s. 470.

122

Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 1309 a 1310.

123

Viz § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
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Od těchto případů je třeba odlišit rozhodování společníků mimo valnou hromadu
jako orgán společnosti, kterým se mění společenská smlouva.124 To se děje dohodou
všech společníků a jde nepochybně o právní jednání ve smyslu občanského zákoníku.
Společníci totiž dohodou vyjadřují společnou vůli změnit společenskou smlouvu. Jde
tak o typické dvou a vícestranné právní jednání odlišné od usnesení.125 Dohoda
společníků totiž není na rozdíl od usnesení valné hromady založena na většinovém
principu přijetí. Dohodu lze typově podřadit pod pojem smlouvy, kdy někteří autoři
terminologicky odlišují smlouvy, jako jednání směřující ke vzniku závazku, a dohody,
které závazky mění nebo ruší.126

3.2. Tvorba a přičitatelnost vůle společnosti s ručením omezeným
Současné právní literatuře dominuje názor, že usnesení valné hromady je
zpravidla právním jednáním ve smyslu občanského zákoníku. Otázkou spornou a dosud
nevyřešenou pak zůstává, čí vůle je v usnesení projevena. Je tak otevřeno k diskuzi, zda
jde o vůli jednotlivých společníků, orgánu společnosti nebo dokonce vůli společnosti
samotné.

3.2.1. Krátce k vůli a jejímu projevu
Vůle je definována jako „vnitřní psychický vztah jednajícího k zamýšlenému
(chtěnému) následku“127 Aby mohla vůle způsobit následky, musí být projevena právně
relevantním způsobem. Přitom vnitřní stránkou projevu vůle je vůle samotná a vnější
stránkou je její projev poznatelný navenek. Nelze pak hovořit o projevu vůle, pakliže
jeden z těchto znaků chybí.128 V souvislosti s pojetím právnické osoby právo pracuje se
dvěma základními modely. Zopakujme, že dle striktní fikční teorie jsou to pouze
fyzické osoby, které jsou nadány vůlí a jsou schopny ji právně relevantně projevit

124

Viz § 147 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

125

Vícestranná právní jednání lze členit na smlouvy, společná právní jednání a usnesení. Viz Melzer, F.

Tégl, P. a kolektiv. Op. cit. s. 485.
126

Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters

Kluwer, a.s., 2014, s. 1736. 978-80-7478-638-9. s. 8.
127

Lavický, P. a kol. Op. cit. s. 1941.

128

Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 1304.
30

navenek. Taková vůle se pak uměle přičítá právnické osobě. Podle teorie reality je
naopak právnická osoba schopna mít vlastní vůli a sama ji též projevit. Děje se tak
zpravidla prostřednictvím jejích orgánů, kdy vůle fyzických osob projevená v těchto
orgánech má jinou kvalitu než vůle jednotlivých lidí, a proto je přímo považována za
vůli právnické osoby.

3.2.2. Vůle společnosti s ručením omezeným
Vzhledem

k

záměru

zákonodárce

vyslovenému

v důvodové

zprávě

k občanskému zákoníku se může na první pohled zdát jasný závěr o nesvéprávnosti
právnické osoby, která jako pouhá právní fikce není s to mít vlastní vůli, natožpak ji
projevit. Jak bude rozebráno, nemusí tomu tak nutně být a lze o tom úspěšně
pochybovat.
Na tomto místě se sluší předeslat, že znění občanského zákoníku i důvodové
zprávy k němu vzbudilo velkou vlnu kritiky pro jejich nepřesnost, nedůslednost a místy
až nesprávnost.
Ustanovení § 151 odst. 1 občanského zákoníku říká, že „Zákon stanoví,
popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu
členové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli.“ A zde nastává
logický paradox.
Jak si vhodně všímá Ruban: „Je-li (…) vůle právnické osoby nahrazována vůlí
členů jejích orgánů, musí vůle právnické osoby v první řadě existovat, neboť pokud by
neexistovala, nebylo by co nahradit.“129 Ovšem občanský zákoník nikde vůli právnické
osobě nepřiznává, z čehož autor usuzuje, že tato vůle nemůže existovat. Neexistuje-li
ale vůle, nemůže nikdy dojít k naplnění ustanovení § 151 odst. 1 občanského zákoníku.
Jako řešení se nabízí vyjít z teorie reality, která přiznává právnickým osobám vůli bez
ohledu na zákonné zakotvení. Ale takový postup důvodová zpráva k občanskému
zákoníku vylučuje. Ani částečné užití teorie reality podle Rubana neřeší, že by bylo
pokaždé nezbytné zkoumat, zda tu vůle právnické osoby byla, či nikoliv, což se jeví
jako prakticky nemožné východisko. Ilustrováno na příkladu fyzické osoby podobně
129

Ruban, M. O povaze právnických osob. [online] Dny práva – 2012 – Days of Law. Sborník příspěvků.

Brno: Masarykova univerzita, 2013. [cit. 25. 3. 2017] Dostupné z
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/Bermudskytrojuhelnik/RubanRadek.pdf
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není reálně možné zkoumat vůli bez jejího projevu. Autor konečně dochází k závěru, že
zmíněné ustanovení je ustanovením mrtvým, a že k jeho naplnění může dojít pouze za
užití teorie reality. Shrnuje, že důsledné dodržení zákonné dikce vede k absurdnímu
závěru o bezduché společnosti, která pro sebe nemůže získat práva ani brát na sebe
povinnosti. V tomto ohledu autor kritizuje také užití pojmu orgán v zákonném předpisu.
Podobně se drží linie nastavené zákonodárcem například Dědič,130 který říká, že
občanský zákoník je skutečně vystavěn na důkladné fikční teorii, nicméně zákonodárce
to ve svých textech důsledně nezohlednil.131 Dědič podrobuje kritice pasáže důvodové
zprávy k občanskému zákoníku, ze kterých plyne, že má právnická osoba vlastní vůli či
je snad svéprávná, a říká, že tyto je třeba vnímat jako chybné. Zároveň říká, že
v kontextu právnické osoby, za kterou jednají zástupci, a které je přičítána jejich vůle,
se jeví jako zcela nesprávné hovořit o orgánech právnické osoby.132
Jisté pochybnosti o povaze právnické osoby v současné úpravě vyslovuje
Dvořák.133
Také Šámal se ve svém rozboru trestní odpovědnosti právnických osob zaobírá
tématem vůle právnické osoby.134 Na jednu stranu konstatuje, že právnická osoba jako
celek nemá vůli. Nemůže proto sama jednat a vůli projevovat. Ve snaze naroubovat tuto
právní konstrukci na trestněprávní úpravu pak ale hovoří o tom, že právnické osoby
mají právní subjektivitu a „jsou reálně způsobilé (…) jednat, byť za ně jednají fyzické
osoby.“135 Dále hovoří dokonce o sociologických výzkumech, které přiznávají
právnickým osobám vůli odlišnou od osob fyzických. Tím je dosaženo zadost smyslu
ustanovení, které upravují závazky z deliktů, a které jednoznačně vyznívají ve prospěch
takového pojetí.136 Výklad zní ovšem značně kontradiktorně a oboustranně. Navíc se
jasně nevypořádává s nastíněným problémem.
130

Viz například: 1) Dědič, J. Op. cit. s. 325, 326. 2) Lavický, P. a kol. Op. cit. s. 777.

131

Dědič, J. Op. cit. s. 325 a násl.

132

Dědič. J. Op. cit. s. 326.

133

Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 103.

134

Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2014, s. 1040. ISBN 978-

80-7552-358-7. s. 479 a násl.
135

Šámal, P. a kol. Op. cit. s. 481.

136

Šámal uvádí například ustanovení § 2903, § 2905, § 2906, § 2909 až 2914 a § 2976 občanského

zákoníku.
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S výše uvedenými názory polemizují například autoři komentáře k zákonu o
obchodních korporacích v sekci zpracované Šukem.137 Podle jejich názoru je usnesení
valné hromady třeba chápat jako projev vůle a právní jednání samotné společnosti.
Autoři vidí právnickou osobu jako svéprávnou a nadanou vlastní vůli.
Pokorná se v komentáři k zákonu o obchodních korporacích vyjadřuje
následovně: „společníci svým hlasováním na valné hromadě vytvářejí vůli společnosti a
rozhodují za ni.“138 Jinými slovy tak, že je společnost nadána vůlí.
Striktní fikční pojetí kategoricky odmítá Pelikánová, která příklon k nové
konstrukci vnímá jako regresivní prvek, který je zbytečný, rozporuplný a
nedomyšlený.139 Občanský zákoník totiž střídavě hovoří tu o členech orgánu, jinde o
orgánu samotném. Důvodová zpráva podle ní do celé věci vrhá více otázek než
odpovědí. Odhlédneme-li od důvodově zprávy, samotný text zákona podle ní výslovně
přiznává vůli pouze členům orgánů, když říká, že za právnickou osobu nerozhodují
orgány, nýbrž výhradně jejich členové. Tím „popírá nejenom realitu jakékoliv jejich
vůle [orgánů], ale dokonce i realitu orgánů a jejich rozhodování. (…) Mechanismus
tvorby kolektivních rozhodnutí je vlastně zákonem odmítnut“140 Přesto mnoho
ustanovení vyznívá tak, že je to přeci jen orgán, kde se individuální vůle přetváří ve vůli
kolektivní.141 Proto dochází Pelikánová k závěru, že je nutné chápat orgán jako součást
právnické osoby, který za ni rozhoduje (a jedná navenek). Říká, že není možné dovést
myšlenku právnické osoby jako fikce až k popření její schopnosti jednat navenek či
tvořit vlastní vůli skrze vnitřní orgány. Pakliže je totiž právnickým osobám odepřena
svéprávnost, neznamená to nic jiného, než že jednající je zástupce osoby. Pelikánová
tak ustanovení § 151 odst. 1 vykládá jako by znělo „orgány právnické osoby za ni
[právnickou osobu] rozhodují a vytvářejí její vůli.“142

137

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Op. cit. s. 359.

138

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 952.

139

Pelikánová, I. Problémy nové kodifikace, právnické osoby, jejich orgány, zastoupení a forma právních

jednání. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2015. Rekodifikace & praxe, roč. 2015, č. 10. s. 2 a násl.
140

Tamtéž.

141

Srovnej § 156 odst. 1, § 164 odst. 2, § 218, 263, 265, 365, 370, 410 a 411 občanského zákoníku nebo

§ 45 zákona o obchodních korporacích.
142

Pelikánová, I. Op. cit. s. 2 a násl.
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3.2.3. Vůle společníka, vůle orgánu
Ať už dojdeme k názoru, že je právnická osoba nadána vlastní vůlí, či nikoliv,
vzhledem k její nepochybně umělé fikční konstrukci ji tato vůle musí být buď přičítána
od osob fyzických, či musí být tvořena osobami fyzickými uvnitř jejích orgánů.
S problematikou vůle právnické osoby se již z podstaty věci pojí otázka, jak je tato vůle
tvořena. Děje se tak externě a následně vůle pouze přičtena? Nebo je právnická osoba
skutečně nadána vůlí a tvoři ji prostřednictvím svých orgánů sama?
Již za účinnosti minulé právní úpravy bylo hlasování společníka na valné
hromadě považováno za právní úkon, jak je možné dovodit z judikatury.143 Právní věda
naopak názorově jednotná nebyla.144 Názory ve světle nové úpravy vyznívají více
jednolitě, když autoři jednohlasně považují hlasování za právní jednání.145 Dědič pak
zachází ještě dále, když formuluje názor, že právním jednáním je nově i návrh usnesení
valné hromady.146
Dědič říká, že usnesení je „vícestranným právním jednáním fyzické osoby nebo
osob, které navrhují usnesení za sebe nebo za právnickou osobu jako její zástupci, a
fyzických osob, které hlasovaly jako společníci nebo jako zástupci za společníky pro
přijetí tohoto usnesení.“147 Toto právní jednání je projevem vůle společníků a
navrhovatele, či jejich zástupců. Vůle je pak přičtena nesvéprávné právnické osobě,
postrádající vůli vlastní.
Podobně se vyjadřuje také Dvořák, když říká, že hlasování člena v orgánu je
jistě právním jednáním tohoto člena, avšak dále hovoří o kolektivním rozhodnutí
orgánu, které je tvořeno jednotlivými projevy vůle členů orgánu.148
Také Pokorná nepochybuje, že hlasování jednotlivých členů na valné hromadě je
projevem jejich vůle, které v souhrnu tvoří vůli kolektivní. Mechanismus valné
hromady podle ní propojuje jednotlivé společníky a jejich zájmy s vůlí společnosti.149

143

Viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2012, sp. zn. 29 Cdo 3399/2010.

144

Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník: komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer

ČR, a.s., 2009, s. 1115. ISBN 978-80-7357-491-8. s. 428.
145

Viz například Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 497. Nebo také Dědič, J. Op. cit. s. 326.

146

Dědič, J. Op. cit. s. 326.

147

Dědič, J. Op. cit. s. 327.

148

Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 497.
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Svejkovský vykládá ustanovení tak, že je to nejvyšší orgán právnické osoby, kdo
vyjadřuje vůli, která je dále přičítána právnické osobě.150
Jak bylo uvedeno výše, Pelikánová jednoznačně zastává názor, že společnost je
nadána vůlí a tato je přímo tvořena uvnitř jejích orgánů. Říká: „Jestliže odepřu
právnickým osobám svéprávnost, znamená to jenom, že ten, kdo jedná, je zástupcem.
Nic to nemění nejenom na schopnosti orgánů vytvářet jejich vůli, ale dokonce ani na
oprávnění orgánů tuto osobu zastupovat.“151

3.2.4. Shrnutí a závěr
Lze tak shrnout, že v současné právní vědě existují dvě názorové větve. Jedna se
striktně drží fikčního pojetí zavedeného občanským zákoníkem, ačkoliv to v mnoha
ohledech vede až k absurdnímu výkladu. Druhá takový vyhraněný názor odmítá a kloní
se k pojetí podobnému předešlé právní úpravě. Vzhledem k tomu, že ani jeden názorový
proud nemá monopol na rozřešení této situace, nezbyde než počkat, jaké řešení bude
zvoleno v budoucí rozhodovací praxi obecných soudů v čele s Nejvyšším soudem ČR.
Domnívám se nicméně, že by měl převážit praktický rozměr celého teoretického
problému, a tudíž by právnickým osobám měla být přiznána vlastní vůle a navrácena
svéprávnost. Souhlasím s názory Pelikánové a Svejkovského ohledně mechanismu
fungování právnické osoby. Orgán je zcela jistě místem, kde se individuální vůle
společníků přetváří ve vůli kolektivní, kdy tuto vůli je možné označit za vůli orgánu,
která je zároveň vůli společnosti.
Jenže abychom došli k závěru, že je usnesení valné hromady právním jednáním
právnické osoby, musela by tato být svéprávná. Vždyť jak uvádí Dvořák v jiném
příspěvku: „v důsledku usnesení valné hromady (…) dochází k právně relevantnímu
projevu vůle“152 Takový závěr ovšem v kontextu současné právní úpravy není
nemožný.

149

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 1004 a 1005.

150

Svejkovský, J. Deverová, L. a kol. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.

vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 540. ISBN 978-80-7400-445-2. s. 73.
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Pelikánová, I. Op. cit.

152

Dvořák, T. 2011. Op. cit. s. 455 a násl.
35

Jako jediné východisko pak přichází v úvahu, že usnesení je právním jednáním
valné hromady jako orgánu společnosti, kterým je zároveň tlumočena vůle právnické
osoby.
Ostatně ačkoliv to Pokorná výslovně neříká, lze dovodit, že nazírá problém
stejnou optikou. Měla by se tak podle mého názoru uplatnit podobná pravidla, jako za
minulé právní úpravy, kdy jednotlivé právní úkony společníků ve svém souhrnu tvoří
kolektivní vůli, tedy vůli orgánu. Tato vůle je pak vůlí samotné společnosti. Nic na tom
nemění ani skutečnost, že v nové úpravě není právnická osoba svéprávná, což ji pouze
brání tuto vůli projevit navenek. Situaci řeší konstrukce, že je právnická osoba
zastoupena svým orgánem.

3.2.5. Přičitatelnost dobré víry společníka společnosti s ručením
omezeným
Podle ustanovení § 151 občanského zákoníku se „dobrá víra členů orgánu
právnické osoby (…) přičítá právnické osobě.“ Pokud bychom ustanovení vyložili
náhledem výše uvedeného závěru, je třeba jej vykládat tak, že společnost sama je
schopna být v dobré víře, která je pouze odrazem dobré víry valné hromady. I kdyby
tomu tak nebylo a byla by dobrá víra skutečně přičítána, budí ustanovení mnoho otázek
vzhledem k absenci pravidel pro takové přičítání.
Dobrou víru je možné vymezit jako vnitřní přesvědčení, že jednající osoba
nepostupuje protiprávně, nebo že nenabývá prospěch či právo, které vzniklo
protiprávním jednáním jiné osoby.153 Přitom dobrá víra se presumuje.154
V poměrech právnické osoby je situace komplikovaná vzhledem k tomu, že její
víra je odrazem mnoha třetích osob. Není jasné, jaké následky způsobí, pokud některý
z hlasujících nebude v dobré víře. Komentář k občanskému zákoníku uvádí, že by
dobrou víru právnické osoby neměla narušit situace, kdy se ten, kdo nebyl v dobré víře,
relevantně nepodílel na rozhodovacím procesu.155 Podobně by nemělo dobrou víru
narušit ani pokud by bylo rozhodnutí dosaženo i kdyby se přihlíželo jen k hlasům

153

Lavický, P. a kol. Op. cit. s. 780.

154

Viz § 7 občanského zákoníku.

155

Lavický, P. a kol. Op. cit. s. 780.
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projeveným v dobré víře.156 S tímto řešením lze podle mého soudu souhlasit, neboť
zřejmě vznikl generalizací pravidel počítání hlasů na valné hromadě. Podobný
mechanismus se totiž uplatňuje například tehdy, pokud se hlasování účastnil společník,
jehož hlasovací právo bylo sistováno.157 Převáží-li počet hlasujících, kteří nebyli
v dobré víře, nelze hovořit o dobré víře právnické osoby. Stejný závěr se uplatní, pokud
by nebylo dosaženo přijetí usnesení, kdyby se nepřihlíželo k hlasům společníků, kteří
nebyli v dobré víře. Taková situace ale bez dalšího neznamená důvod k vyslovení
neplatnosti předmětného usnesení.

3.3. Platnost a účinnost usnesení valné hromady, jeho účinky
Právní teorie prohlašuje právní jednání, které je platné a účinné za perfektní.158
Úpravu platnosti a účinnosti usnesení valné hromady výslovně neupravuje žádný právní
předpis, je proto pro výklad třeba sáhnout k obecným principům platnosti a účinnosti.
Přijmeme-li závěr, že usnesení valné hromady je svou povahou právním jednáním, lze
k výkladu dílčích otázek analogicky sáhnout k výkladu právních jednání, a to
s výjimkami plynoucími z ustanovení § 45 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
Základním ustanovením upravujícím perfekci je § 45 odst. 3 zákona o
obchodních korporacích, který říká „Rozhodnutí orgánu obchodní korporace působí
vůči obchodní korporaci okamžikem přijetí. (…) Vůči třetím osobám působí rozhodnutí
orgánu obchodní korporace od okamžiku, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět
mohly.“
Usnesení je platné, pokud bylo přijato v souladu s postupem předepsaným
právními předpisy a zakladatelským právním jednáním. Kromě procesního hlediska je
třeba, aby bylo přijato v rámci působnosti řádně proběhlé valné hromady. Momentem
přijetí je ukončení hlasování o návrhu, pakliže bylo dosaženo potřebného kvora.159
Přitom na usnesení se hledí jako na platné, dokud nebyla vyslovena jeho neplatnost.
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Tamtéž, s. 781.
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Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Op. cit. s. 328.
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Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 1307.

159

Holejškovský, J. Valné hromady společností s ručením omezeným. V Praze: C.H.Beck, 2011.

Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-391-2. s. 178.
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Okamžik účinnosti usnesení valné hromady zpravidla splývá s okamžikem jeho
platnosti, kdy usnesení je účinné okamžikem jeho přijetí valnou hromadou. Nadto je
účinnost vždy podmíněna platností. Okamžik účinnosti je ale možné dohodou
společníků stanovit odlišně, a to vždy s účinky do budoucnosti. Zpětná účinnost
usnesení (retroaktivita) je považována za nepřípustnou.160
Usnesení vyvolává právní účinky zpravidla od okamžiku, kdy nabylo platnosti a
účinnosti, přičemž platnost a účinnost jsou neodmyslitelnou podmínkou pro vyvolání
právních účinků. Z tohoto pravidla existují výjimky, kdy i platné a účinné usnesení
může dočasně nebo trvale postrádat právní účinky. Dvořák uvádí dva typické příklady.
Prvním je nesplnění odkládací podmínky. Takovým případem může být vazba usnesení
o schválení přeměny společnosti na den zápisu přeměny do obchodního rejstříku161 za
předpokladu, že k zápisu nedojde. Druhým je případ, kdy byly účinky vázány
k určitému budoucímu právnímu jednání, které následně nebylo realizováno. Jako
například vyslovení souhlasu s převodem podílu, ke kterému nedošlo, protože
kontrahenti smlouvu neuzavřeli. Právní účinky také nevyvolává usnesení nicotné a
neplatné, o kterých bude pojednáno v závěru této práce.
Jak plyne z ustanovení § 545 občanského zákoníku, právní jednání vyvolává
právní následky (účinky), které „jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí
ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.“ Zatímco ohledně
vyvolání následků plynoucích ze zákona a dobrých mravů nelze v souvislosti
s usnesením valné hromady mít pochyb, otázka zvyklostí či zavedené praxe stran je
složitější. Jelikož je doplňování právního jednání o zvyklosti a zavedenou praxi typické
především pro oblast smluv, jinde se uplatní jen omezeně.162 Vzhledem k tomu by užití
zvyklostí mohlo najít své uplatnění zejména při vyplňování mezer v právním jednání
výkladem. Zejména v těch případech, kdy se vyslovení neplatnosti jeví jako příliš
přísné. Nedostatek judikatury v této otázce vede k doporučení, aby společníci vždy
přesně určovali, jaké právní účinky chtějí usnesením vyvolat. Dokud nebude znám
názor Nejvyššího soudu ČR na doplňování mezer v usnesení, není možné spoléhat na
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Srovnej Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. června 1996, sp. zn. 2 Odon 25/96, uveřejněné

v časopise Soudní judikatura, ročník 1997, č. 8, s. 189 a násl.
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Viz § 59 odst. 1 zákona o přeměnách.

162

Lavický, T. Op. cit. s. 1949.
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to, že by usnesení vyvolávalo také účinky plynoucí ze zvyklostí nebo zavedené praxe
stran.

3.4. Revokace usnesení
Po přijetí usnesení může mezi společníky vyvstat otázka, zda je jimi přijaté
usnesení změnitelné či zrušitelné. Odborná veřejnost pravidelně hovoří o takzvané
revokaci usnesení.163 Holejšovský revokaci chápe v širším smyslu jako znovuotevření
určité věci s možností nového výsledku a v užším smyslu jako znovuprojednání a
rozhodnutí určité věci, o níž bylo v minulosti již rozhodnuto valnou hromadou.164
Revokace může nastat rozhodnutím valné hromady, ze zákona nebo rozhodnutím
soudu. Obecně lze rozlišovat tři kategorie usnesení, z nichž první představují usnesení
absolutně nerevokovatelná, druhou relativně revokovatelná a poslední usnesení
revokovatelná bez dalšího.
Nerevokovatelné je usnesení, u kterého již nastaly nevratné právní účinky. Nelze
tak zrušit či změnit rozhodnutí, které by znamenalo zásah do práv třetí osoby. Například
není možné zrušit rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, pokud již bylo zapsáno do
obchodního rejstříku.165 Valná hromada může obecně revokovat jakékoliv její předešlé
usnesení do okamžiku, než nastanou nevratné právní účinky. Do té doby společníkům
nic nebrání přijaté usnesení v mezích daných právními předpisy a společenskou
smlouvou zrušit či změnit na valné hromadě.166
Relativně revokovalelným je myšleno usnesení, které sice již vyvolává jisté
právní účinky, ty však nejsou nevratné. Vyjdeme-li z příkladu uvedeného výše, usnesení
o zvýšení základního kapitálu bude revokovatelné, dokud žádný ze společníků (nebo se
souhlasem valné hromady kdokoliv jiný) nepřevzal vkladovou povinnost.167 Patří sem i
omezeně revokovatelná usnesení, která lze měnit jen určitým způsobem. Tak například
pokud byla jednateli přiznána zvláštní odměna, připadá v úvahu její pozdější zvýšení.
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Dvořák, T. 2014 Op. cit. s. 363
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Holejšovský, J. Op. cit. s. 185.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2005, sp. zn. 29 Odo 540/2004.
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Dvořák, T. 2014 Op. cit. s. 363.
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Viz § 216 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
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Naopak odměnu není možné zpětně snížit, neboť by takovým postupem bylo zasaženo
do práva či oprávněného zájmu jednatele.
Volně revokovatelnými jsou usnesení ostatní. Taková usnesení může valná
hromada libovolně měnit či rušit. Pakliže valná hromada zamítla návrh na schválení
účetní závěrky a přikázala jednateli její opravu, nic jí nezakazuje takové usnesení
později zrušit či změnit. Dále mezi ně lze jistě zařadit i usnesení, který nejsou právním
jednáním.
Revokaci přitom nebrání ani skutečnost, že je soudem řešena otázka platnosti
usnesení. Jinými slovy je možné zrušit přezkoumávané rozhodnutí i za běhu soudního
řízení.168 Případně může společnost rozhodnutí nahradit obsahově shodným usnesením
novým.169
Zákon zná dva specifické případy, ve kterých se uplatní revokace usnesení
přímo ze zákona. V obou případech je usnesení za podmínek předvídaných zákonem
zrušeno ex lege bez dalšího, aniž by k tomu bylo třeba jakéhokoliv rozhodnutí valné
hromady. Jde o případy zrušení rozhodnutí o (efektivním) zvýšení základního
kapitálu.170
Určí-li tak společenská smlouva společnosti, povolává valná hromada usnesením
likvidátora.171 Přitom toto usnesení může být v případě, že likvidátor neplní řádně své
povinnosti následně de facto zrušeno soudem. Úspěch v řízení je podmíněn prokázáním
právního zájmu navrhovatele na odvolání likvidátora z funkce. Typicky se bude jednat
návrh věřitele, který se cítí být postupem likvidátora poškozen.172
Lze shrnout, že usnesení je poměrně volně změnitelné či zrušitelné, avšak
společníci by při revokaci nadále měli vážit, zda usnesením nezasahují do práv třetích
osob. Taková usnesení by totiž mohla v důsledku být soudem prohlášena za neplatná.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2005, sp. zn. 29 Odo 540/2004.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. října 2011, sp. zn. 29 Cdo 1942/2011.
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Viz § 218 odst. 1 a § 225 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
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Postupem podle ustanovení § 189 odst. 1 občanského zákoníku ve spojení s § 190 odst. 2 písm. d)

zákona o obchodních korporacích.
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Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Op. cit. s. 606.
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3.5.

Obsah usnesení valné hromady
Výše bylo nastíněno, že usnesení valné hromady je zpravidla právním jednáním.

V případech, kdy tomu tak je, jsou na usnesení automaticky kladeny obecné obsahové
požadavky právního jednání. Těmi jurisprudence myslí složky právního jednání. Právní
teorie rozlišuje tři druhy složek právního jednání, a sice složky podstatné, pravidelné a
nahodilé. 173

3.5.1. Podstatné náležitosti usnesení
Zuklínová definuje podstatné složky právního jednání jako: „ty složky právního
jednání (…), bez kterých by právní jednání nebylo tím jednáním, o které má jít: nebylo
by hotové, perfektní.“174 Dále uvádí, že jejich přítomnost je nezbytná pro existenci
samotného právního jednání. Pokud by snad absentovaly, jednalo by se právní jednání
zdánlivé. Co je podstatnými složkami, uvádí Zuklínová na příkladech. Pokud jde o
typovou obligaci, kterou občanský zákoník výslovně pojmenovává v hlavě druhé, jsou
podstatné složky vždy výslovně vyjmenované v prvním ustanovení upravující konkrétní
závazek. U atypických smluv je třeba podstatné složky dovodit z vůle stran či obsahu
jejich jednání. „Je tím to, o čem strany daly najevo, anebo je z okolností zřejmé, že bez
dohody právě o této otázce by strana nebyla smlouvu uzavřela,“ uzavírá Zuklínová.175
Pakliže bychom měli výše uvedené závěry aplikovat na specifika usnesení valné
hromady, bylo by nepochybně možné spatřovat jakousi typizaci usnesení v ustanovení
§ 190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Takový závěr by ale byl podle Dvořáka
chybný.176 Autor dokonce uzavírá, že zatímco u smluv je absence požadavků zákona na
obligatorní náležitosti smlouvy výjimkou, u usnesení je naopak pravidlem. S takovým
závěrem lze nepochybně souhlasit, neboť kvalitativní rozdíl mezi výčtem obligatorních
náležitostí v občanském zákoníku a pouhým popisem možných okruhů rozhodnutí
v zákoně o obchodních korporacích je zřejmý na první pohled. Z tohoto pravidla ovšem
existují dvě výjimky. První představuje usnesení o změně výše základního kapitálu177 a
173

Dvořák, J. Švestka, J. Zuklínová, M. a kol. Op. cit. s. 182.
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Tamtéž.
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Tamtéž
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Dvořák, T. 2014 Op. cit. s. 360.
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Viz § 223 zákona o obchodních korporacích nebo § 91 odst. 4 zákona o přeměnách.
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druhou pak usnesení o schválení přeměny společnosti.178 V obou jmenovaných
případech zákon o obchodních korporacích poskytuje výčet povinných obsahových
náležitostí usnesení. Jak bylo výše uvedeno, jejich absence by způsobila zdánlivost
usnesení.

3.5.2. Pravidelné náležitosti usnesení
Pravidelnými náležitostmi jsou takové složky právního jednání, které se v něm
objevují zpravidla, pokud ale nejsou určeny, nemá to negativní vliv na právní jednání a
ujednání o nich nahradí zákon, přičemž hovoříme zejména o dohodě o času a místě.179
Pokud jsme výše dospěli k závěru, že usnesení valné hromady z valné většiny
postrádají obligatorní náležitosti, pravidelné náležitosti logicky nabývají na významu.
Vzhledem k zásadě legální licence je ponecháno na společnících, jaké záležitosti
v usnesení valné hromady upraví.180

3.5.3. Nahodilé náležitosti usnesení
Nahodilé složky jsou v právním jednání obsaženy jen někdy, občas, nahodile.
Proto jsou také někdy nazývány jako vedlejší a řadí se mezi ně zejména podmínky a
doložení času.181
Z charakteru usnesení valné hromady jako právního jednání plyne mimo jiné
možnost vázat jeho účinky na právní podmínky. Tato otázka nebyla za minulé právní
úpravy dostatečně řešena, a proto považuji za vhodné se podmínkám věnovat
podrobněji.
Podmínka je vedlejším ustanovením právního jednání, které činí účinnost či
účinky právního jednání závislé na skutečnosti, o níž není v době právního jednání
známo, kdy nebo zda vůbec nastane, anebo zda již nenastala. Podmínky rozeznáváme
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Viz § 17 zákona o přeměnách.

179

Dvořák, J. Švestka, J. Zuklínová, M. a kol. Op. cit. s. 183.
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Srovnej čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a čl. 2 odst. 3 usnesení

České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
pořádku České republiky.
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odkládací a rozvazovací. Definovány jsou občanským zákoníkem v ustanovení § 548
odst. 2 takto: „Podmínka je odkládací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky
jednání nastanou. Podmínka je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní
následky již nastalé pominou.“ V pochybnostech o povaze podmínky zavádí občanský
zákoník vyvratitelnou právní domněnku, že je podmínka odkládací. Podmínky lze
formulovat pozitivně (že se něco stane), nebo negativně (že se něco nestane).182 Přitom
podmínka se buď může splnit (nastoupí předvídaná událost), nebo se zmaří (stane se
nemožnou). Splněním pak nastávají předvídané účinky ex nunc,183 zmařením naopak
nedojde k žádné změně. Není účelem této práce podávat podrobný výklad právních
podmínek, nicméně považuji za důležité ještě rozebrat případy zvláštních druhů
podmínek, vzhledem k tomu, že jejich zavedení může vést až ke zdánlivosti či
vyslovení neplatnosti samotného usnesení valné hromady. Slovo je o podmínkách
nemožných, nedovolených, nesrozumitelných a nesmyslných.
Nemožnou je obecně každá podmínka, která se od počátku nemůže splnit.184
Občanský zákoník stanovuje, že se nepřihlíží k podmínce, která váže vznik či změnu
práva nebo povinnosti na nemožnou (rozvazovací) podmínku.185 Otázku podmíněnosti
vzniku právního jednání nemožnou (odkládací) podmínkou občanský zákoník neřeší,
přičemž v právní vědě panuje názor, že taková podmínka způsobuje neplatnost celého
právního jednání.186
Dále známe podmínky nedovolené či jindy nazývané nepřípustné. Těmi jsou
podmínky, jež se příčí zákonu nebo dobrým mravům.187 V právní teorii pak není shody,
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Melzer, F. Tégl, P. a kolektiv. Op. cit. s. 543.
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Již za platnosti občanského zákoníku 1964 převažoval názor, že účinky splnění podmínky nastávají ex

nunc, podobné závěry se podle mého názoru uplatní též za nové úpravy. Srovnej Švestka, J. Spáčil, J.
Škárová, M. Hulmák, M. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: Beck, 2009. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-108-6. s. 330 a Lavický, P. a kol. Op. cit. s. 1959 a 1960.
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Melzer, F. Tégl, P. a kolektiv. Op. cit. s. 549.
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Viz § 548 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku.
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Viz například Melzer, F. Tégl, P. a kolektiv. Op. cit. s. 551 nebo Zuklínová, M. Podmínka a doložení

času. [online]. ATLAS consulting spol. s r.o., Právní prostor, 24. 6. 2015 [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z
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jejich sjednání způsobuje neplatnost podmínky či celého právního jednání. Švestka se
v komentáři k občanskému zákoníku 1964 klonil k závěru, že způsobují neplatnost
celého právního úkonu (právního jednání).188 V nové úpravě se ale otázka posoudí
podle obecných pravidel daných občanským zákoníkem, který požaduje neplatnost
pouze tam, kde to smysl a účel zákona vyžaduje.189 V odborné literatuře panuje shoda,
že nedovolená odkládací podmínka způsobuje neplatnost celého právního jednání.190
Pokud jde o nedovolenou rozvazovací podmínku, Zuklínová, opírajíc se o ustanovení
§ 548 odst. 1 občanského zákoníku uzavírá, že se k ní nebude přihlížet.191 Jiní autoři
docházejí k tomuto závěru jen při posuzování negativní rozvazovací podmínky a
pozitivní rozvazovací podmínku navrhují postihovat neplatností.192 Vzhledem k tomu,
že pouze soudní praxe přinese odpověď na zde nastíněné otázky, lze jedině doporučit
postupovat nadmíru opatrně a formulovat podmínky tak, aby nedocházelo
k pochybnostem o jejich dovolenosti.
Konečně k podmínkám nesrozumitelným (dříve absolutní neplatnost) a
nesmyslným. Nesrozumitelné jednání prohlašuje občanský zákoník v ustanovení § 553
odst. 1 za zdánlivé s možností jej dodatečně vyjasnit, konvalidovat. V případě usnesení
valné hromady se tak může dít revokací. Opět vyvstává otázka, zda má být zdánlivostí
postižena pouze nesrozumitelná podmínka či celé právní jednání. Komentářová
literatura se kloní k možnosti druhé, opírajíce se o ustanovení obecného zákoníku
občanského a provázanosti podmiňujícího a podmíněného jednání.193 Nesmyslné
podmínky lze definovat jako ty, které „nemají žádný rozumný smysl a jejichž splnění je
pro rozumného člověka nedůstojné, směšné, jen rozčilující nebo ponižující.194 Zatímco
někteří autoři o těchto podmínkách hovoří jako o dovolených vzhledem k principům
autonomie vůle a smluvní volnosti, jiní je považují za nemravné a tím pádem i
neplatné.195 Kloním se k závěrům druhé zmíněné názorové větve. Domnívám se totiž,
188

Tamtéž.
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Viz § 580 občanského zákoníku.
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Melzer, F. Tégl, P. a kolektiv. Op. cit. s. 549.
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Zuklínová, M. Op. cit.
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že nesmyslné podmínky budou v naprosté většině případů též nemravné a v ostatních
případech bude docházet ke (zjevnému) zneužití práva ve smyslu ustanovení § 8
občanského zákoníku.
Dvořák uvádí, že v praxi se nejčastěji užívá odkládací podmínky ve vazbě na
schvalování odměny voleného orgánu nebo jeho členů. Výplata odměny tak může být
vázána na dosažení určitého ekonomického výsledku hospodaření a tak podobně.196
Lavický a Polišenská doplňují, že občanský zákoník pamatuje také na institut
doložení času, který spočívá ve vazbě účinků usnesení na budoucí jisté události.197
Podobně jako u podmínek lze doložení času určit buď pomocí dne, od něhož účinky
nastávají, nebo dne, ke kterému účinky pomíjejí, přičemž se na doložení času
analogicky aplikují ustanovení podmínkách.198 Na doložení času lze také vázat účinky
usnesení valné hromady.

3.5.4. Další náležitosti
Vzhledem k zásadě legální licence nemusí být usnesení valné hromady
odůvodněno. Existují ale případy, kdy se odůvodnění jeví jako vhodné. Doporučit lze
postup vždy, když je z okolností zřejmě, nebo se jeví jako pravděpodobné, že bude
usnesení později podrobeno soudnímu přezkumu. Například pokud dojde k vyloučení
společníka ze společnosti v kadučním řízení. Vzhledem k tomu, že bude zápis o
usnesení valné hromady zpravidla nejdůležitějším důkazním prostředkem v případném
řízení, lze jistě doporučit, aby usnesení obsahovalo též podrobné odůvodnění
rozhodnutí. K podobnému závěru lze dojít také v případě, že bylo jednatelem na valné
hromadě odmítnuto sdělit společníkovi informace podle ustanovení § 156 zákona o
obchodních korporacích. V těchto případech totiž zápis z valné hromady musí mimo
jiné obsahovat též uvedení této skutečnosti,199 a proto se jeví jako vhodné doplnit
informaci též o odůvodnění. Jako poslední příklad považuji za vhodné zmínit též
odůvodnění protestu vzneseného účastníkem valné hromady. Přestože zákon o
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Dvořák, T. 2014 Op. cit. s. 363.
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Lavický, P. Polišenská, P. Judikatura k rekodifikaci. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
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Viz § 550 občanského zákoníku.
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Viz § 189 odst. 1 písm. e) zákona o obchodních korporacích.
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obchodních korporacích hovoří o obsahu protestu200, de facto se jedná o jeho
odůvodnění. Ač není podání protestu obecnou podmínkou podmiňující možnost dovolat
se vyslovení neplatnosti usnesení soudem, a proto se v zápisu z valné hromady uvádí
jen na návrh protestujícího, lze takový postup protestujícímu jednoznačně doporučit. O
to více doporučeníhodná je odůvodněná protestace společníkovi, u kterého je za
určitých okolností právo napadnout usnesení skutečně protestem podmíněno.201

3.6. Závaznost usnesení valné hromady
Obecně rozeznáváme závaznost, nebo také jinak působnost, z hlediska osobního,
věcného, časového a místního.202 Podle tohoto klíče lze pak zkoumat, v jakém rozsahu
se realizuje a aplikuje usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným.

3.6.1. Osobní závaznost dovnitř společnosti
Vzhledem k tomu, že nikde není výslovně upravena osobní závaznost usnesení
valné hromady, bylo až do rekodifikace nezbytné při posouzení této otázky sáhnout k
obecnému výkladu. Pokud jde o závaznost usnesení valné hromady pro jednotlivé
společníky, lze konstatovat, že v právní teorii není pochyb o jeho závaznosti.203 Přitom
autoři své závěry opírají o povinnost loajality společníka vůči společnosti. Dále bývá
pod tuto povinnost dále zpravidla podřazována povinnost zachovávat zákon,
zakladatelské právní jednání, a jiné závazné vnitřní dokumenty. Také Nejvyšší soud ČR
ve své rozhodovací praxi soustavně potvrzuje existenci povinnosti nezbytné loajality
společníka vůči společnosti.204 Nejvyšší soud ČR dokonce dovodil, že povinnosti
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společníka nemusí vyplývat ze zákona, společenské smlouvy či jiných listin.205 Ústavní
soud šel ve výkladu povinnosti loajality ještě dále, když v odůvodnění k jednomu ze
svých nálezů vyřkl názor, že: „Povinnost loajality se ovšem neomezuje pouze na
chování na valné hromadě, ale postihuje i jednání mimo orgány společnosti,“ a zároveň
dodal, že v jistých krajních situacích, lze dokonce dovozovat povinnost společníka
aktivně hlasovat na valné hromadě.206 To se uplatní v případech, kdy je přijetí určitého
usnesení valné hromady v bytostném zájmu společnosti.
V souvislosti s rekodifikací bylo do občanského zákoníku zavedeno ustanovení
§ 212 odst. 1, které zní: „Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se
čestně a zachovávat její vnitřní řád…“ Současná odborná literatura přitom v ustanovení
nového občanského zákoníku vidí zákonný podklad povinnosti loajality tak, jak byl
vymezen dříve literaturou a judikaturou.207 S tímto názorem se ztotožňuji, protože pod
pojmy čestného chování a zachovávání vnitřního rádu společnosti lze zcela jistě
podřadit jednotlivé dílčí povinnosti, jak byly nastíněny výše u popisu povinnosti
loajality. Nadto je pro účely této práce důležité připomenout, že porušení povinnosti
loajality může ve svém důsledku vést až k prohlášení usnesení valné hromady za
neplatné.208
Veškeré výše uvedené závěry lze pochopitelně vztáhnout na společníky, kteří
hlasovali pro přijetí usnesení. Uplatní se ale i na ostatní společníky, ať už se hlasování
neúčastnili, zdrželi nebo se vyslovili proti přijetí usnesení, přičemž shodný závěr platí
též pro jejich právní nástupce.209 Jistou pochybnost pak vzbuzuje otázka, zda lze
vztahovat závaznost dřívějších rozhodnutí též na originárně přistoupivší společníky.
Dvořák dovozuje, že i tito členové korporace by měly být vázáni dříve přijatými
usneseními, neboť měli možnost ještě z pozice extranea předem zvážit svůj vstup do
společnosti a měli příležitost vyžádat si relevantní informace. Říká, že pakliže by bylo
205
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extreaneovi odmítnuto sdělení informací, přejímá na sebe vstupem do společnosti
riziko. Pakliže by mu byly poskytnuty informace neúplné či zkreslené, jistě připadá
v úvahu vhodnější a méně závažný důsledek, než je neplatnost vnitřního rozhodnutí.
Jako například uplatnění práva na náhradu škody na osobách, které svým jednáním
škodu způsobily. Také Dědič pracuje s názorem, že jsou usnesení závazná pro osoby,
které v době přijetí usnesení vůbec nebyly společníky.210 S těmito závěry souhlasím,
neboť se domnívám, že vstupem nového společníka do společnosti nelze odůvodnit
zavedení jakési dvoukolejnosti práv a povinností. Zákon totiž ukládá společníkům
povinnost loajality bez rozdílu důvodu vzniku jejich členství ve společnosti.
Usnesení valné hromady společnosti je také závazné pro společnost samotnou.211
Plyne tak již z povahy věci, když orgány právnické osoby, nebo jejich členové, podle
ustanovení § 151 odstavce 1 občanského zákoníku za právnickou osobu rozhodují a
nahrazují její vůli.
Dále je usnesení závazné pro volené orgány společnosti včetně jejich členů.212
Lasák si všímá, že také v tomto případě byla dříve povinnost pouze dovozována, a to
s odkazem na postavení mandatáře plynoucí z mandátní smlouvy.213 Podobně dovodil
povinnost loajality také Nejvyšší soud ČR ve své rozhodovací praxi.214 David
upozorňuje, že princip obecné korporační loajality má nepochybně nižší intenzitu než
povinnost loajality volených členů orgánů právnických osob. Zatímco společníci mohou
mít (a mnohdy také mají) vlastní zájmy rozdílné od společnosti, volení členové musejí
vždy upřednostňovat zájmy korporace. Povinnost loajality volených členů orgánů je
dnes zakotvena v ustanovení § 159 odst. 1 občanského zákoníku a § 51 odst. 1 větě za
středníkem zákona o obchodních korporacích. Podobně jako u společníků lze uzavřít, že
členové volených orgánů společnosti jsou povinni se řídit rozhodnutími valné hromady,
přičemž tato povinnost je v současnosti přímo odvozena ze (zákonné) povinnosti
loajality.
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3.6.2. Osobní závaznost vůči třetím osobám
Pokud jde o další osoby odlišné od výše uvedených, například zaměstnance
společnosti či obchodní partnery, tak převažuje názor, že tyto osoby usneseními valné
hromady vázány nejsou.215 To ale podle Dvořáka nevylučuje, že se usnesení může práv
a povinností třetích osob dotknout, a to přímo i nepřímo. Jako příklad uvádí rozhodnutí
valné hromady, kterým se schvaluje určitá dispozice s majetkem společnosti. Takové
usnesení se jistě dotýká postavení třetích osob, aniž by je jakkoliv vázalo.

3.6.3. Věcná závaznost
Věcnou závazností je myšlena závaznost obsahu usnesení. Usnesení, které bylo
přijato

v rámci

působnosti

valné

hromady,

v souladu

s právními

předpisy

i zakladatelským právním jednáním, je zpravidla věcně závazné pro osoby uvedené
výše v části práce věnující se osobní závaznosti. Z tohoto pravidla existují dvě výjimky,
a to usnesení zdánlivá a neplatná. Vzhledem k tomu, že výkladu zdánlivosti a
neplatnosti usnesení se budu věnovat v práci dále, tak se v této části omezím na pouhé
konstatování.
Zajímavější otázku mohou představovat usnesení, která jsou sice platná a
účinná, ovšem svým charakterem jsou nerozumná či nevhodná. Respektování a slepé
dodržování takového usnesení může pro společnost představovat značné riziko. Dvořák
říká, že povinností volených orgánu, potažmo jejich členů, je upozornit na valné
hromadě na chybný charakter takového návrhu usnesení a žádat jeho nepřijetí.216
Pakliže by bylo usnesení přijato, je povinností člena voleného orgánu žádat jeho
revokaci, jinými slovy zrušení či změnu. Takový postup vyvěrá z povinnosti voleného
orgánů nebo jeho členů vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Pakliže ale
nedojde ani k revokaci usnesení, vyvstává otázka, jak rozřešit případný rozpor mezi
závazností usnesení valné hromady pro volený orgán či jeho členy a postupem
v souladu s péčí řádného hospodáře. Existuje zde totiž reálné riziko odpovědnosti za
jakoukoliv újmu způsobenou společnosti postupem v rozporu s péčí řádného

215

Viz například Dvořák, T. 2014 Op. cit. s. 368.

216

Dvořák, T. 2014 Op. cit. s. 369.
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hospodáře.217 K tomu nabízí Dvořák trojí řešení. V případech, kdy lze usnesení
napadnout soudní cestou, by měl volený orgán či jeho člen zcela jistě podat soudní
návrh na vyslovení neplatnosti či prohlášení zdánlivosti. Pakliže by usnesení zdánlivé
nebo neplatné nebylo, či by za takové soudem nebylo shledáno, nabízí se možnost
usnesení nerespektovat. Řešení vychází z premisy, že porušení usnesení představuje
menší prohřešek než újma vzniklá společnosti. Posledně se nabízí možnost rezignovat
z funkce. Tu ostatně předvídá občanský zákoník v ustanovení § 159 odst. 1.

3.6.4. Časová závaznost
Jelikož je usnesení valné hromady podle nové právní úpravy považováno za
právní jednání, uplatní se na otázku jeho časové závaznosti přiměřeně ustanovení o
právních jednáních bez dalšího. Dvořák je toho názoru, že žádný limit časové
závaznosti usnesení dán není. S tímto závěrem plně souhlasím a dodávám, že je
ponecháno zcela na vůli společníků, aby v usnesení ujednali časovou závaznost, na
které se hlasováním shodnou. Výjimku tvoří ujednání o zpětné účinnosti, které je, jak
bylo uvedeno výše, nepřípustné.

3.7. Neplatnost

usnesení

valné

hromady

společnosti

s ručením

omezeným
Vzhledem k tomu, že vady způsobující neplatnost či nicotnost usnesení valné
hromady jsou populárním tématem, které bylo již mnohokrát velmi podrobně probráno
v jiných pracích, nelze si vzhledem k zaměření této práce klást za cíl podat
vyčerpávající výklad. Proto bude popsán základní nástin problematiky nezbytný ke
komplexnímu pochopení již probrané látky. Bude tak pojednáno obecně o neplatnosti
v nové právní úpravě, zejména pak bude představena novota ve formě protestu. V této
části považuji za vhodné využít bohaté judikatury, ze které by mělo být možné vyvodit
jakési obecné mantinely neplatnosti.

217

Viz § 159 odst. 3 občanského zákoníku.
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3.7.1. Zákonná úprava a okruh legitimovaných osob
Přestože je podle nové účinné právní úpravy usnesení valné hromady právním
jednáním, neuplatní se při posuzování jeho platnosti obecná úprava obsažená
v občanském zákoníku.218 Ovšem ani zákon o obchodních korporacích na rozdíl
od obchodního zákoníku neobsahuje komplexní úpravu neplatnosti a odkazuje naopak
zpět do občanského zákoníku na úpravu neplatnosti usnesení orgánu spolku. Oproti této
úpravě se v právu obchodních společností uplatní několik odchylek.
První takovou odchylkou je okruh osob aktivně legitimovaných domáhat se
vyslovení neplatnosti rozhodnutí. Zatímco v případě spolku tak vedle člena může činit
kdokoliv, kdo prokáže zájem hodný ochrany, ve společnosti s ručením omezeným jsou
oprávněni k podání návrhu toliko pouze společníci, jednatel, člen dozorčí rady nebo
likvidátor.219 Jak bylo již řečeno, nově není aktivně legitimovanou osobou insolvenční
správce. Nebylo by ale pravidla, aby z něj neexistovalo výjimky, a tak v případech, kdy
návrh podala oprávněná osoba, která v průběhu řízení legitimaci ztratí, by měl mít soud
nadále možnost ve věci rozhodnout. A to za předpokladu, že „její právní zájem na
vydání požadovaného rozhodnutí, protože může mít dopad na její poměry založené jejím
vztahem ke společnosti.“220
Druhou výjimku představuje doplnění zvláštní lhůty k podání návrhu, o které
bude pojednáno níže.
Třetí

odchylku

představuje

rozšíření

důvodů

neplatnosti

obsažených

v občanském zákoníku, o čemž bude rovněž pojednáno níže.

3.7.2. Důvody neplatnosti
Soud může vyslovit neplatnost usnesení valné hromady jen z taxativně
vyčtených důvodů, kterými jsou rozpor s právními předpisy, společenskou smlouvou a
navíc oproti úpravě v občanském zákoníku také s dobrými mravy.221 Přitom samotný
nesoulad může být buď přímo obsažen v usnesení nebo v postupu, který předcházel jeho

218

Viz § 45 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

219

Srovnej § 258 občanského zákoníku a § 191 zákona o obchodních korporacích.

220

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. srpna 2002, sp. zn. 29 Odo 11/2002.

221

Viz § 191 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích.
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přijetí.222 Právní teoretici pak podle toho dělí důvody na formální (procedurální) a
materiální (obsahové).223 Mezi formální důvody se řadí například vadné svolání valné
hromady, absence řádně ustavených orgánů či porušení společníkova práva na
informace (vysvětlení) či práva činit protinávrhy.224 Materiální důvody neplatnosti jsou
dány, pokud obsah usnesení porušuje právní předpisy, společenskou smlouvu či dobré
mravy.225 Přitom zákon nikterak hierarchicky nepoměřuje postavení důvodů vyslovení
neplatnosti, jinými slovy jsou si všechny důvody pohledem zákona rovny.226
Jednotlivých možných důvodů vedoucích k případnému vyslovení neplatnosti je
v podstatě neomezený počet, vzhledem k tomu, že neplatnost způsobuje mimo jiné
i rozpor se společenskou smlouvou, v níž je společníkům ponecháno na vůli, aby si
vzájemná práva a povinnosti upravili v mezích zákonnosti dle svých představ. Proto se
omezím na výběr několika praktických příkladů s širším dopadem, ze kterých lze
vyvodit jisté meze platnosti usnesení:
1) Při posuzování platnosti usnesení musí být vždy přihlíženo k hledisku
dobrých mravů;227
2) Usnesení se nejen nesmí příčit zákonu, ale též nesmí zákon obcházet;228
3) Důvodem vyslovení neplatnosti je také její nesprávné svolání v rozporu
s příslušnými předpisy,229 přitom taková neplatnost stihne i usnesení přijaté
náhradní valnou hromadou svolanou z důvodu, že původně vadně svolaná
valná hromada nebyla usnášeníschopná;230 Soud ovšem neplatnost z tohoto
důvodu nevysloví, pokud se valné hromady účastnili všichni společníci;231

222

Čech, P. Neplatnost usnesení valné hromady. Právní rádce. 2014. ISSN 1210-4817. s. 22 až 25.

223

Vítek, J. Op. cit. s. 26.

224

Čech, P. Op. cit.

225

Vítek, J. Op. cit. s. 26.

226

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. června 2006, sp. zn. 29 Odo 535/2006.

227

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. března 2008, sp. zn. 29 Cdo 2710/2007.

228

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. března 2008, sp. zn. 29 Cdo 773/2007, uveřejněné

v časopise Soudní judikatura, roř. 2008, č. 9.
229

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. ledna 1996, sp. zn. Odon 23/1995, uveřejněné v časopise

Soudní rozhledy, roč. 1996, č. 3.
230

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3469/2008.

231

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. listopadu 2012, sp. zn. 29 Cdo 3779/2011.
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4) Soud může vyslovit neplatnost usnesení, pokud bylo na valné hromadě
přijato vadným postupem,232 kterým konkrétně může být například
skutečnost, že pro přijetí usnesení hlasovali také osoby bez hlasovacího
práva,233 nebo byla-li valná hromada svolána postupem podle ustanovení §
187 zákona o obchodních korporacích a následně došlo ke změně programu,
což zapříčinilo zásah do práv nepřítomných společníků;234
5) Vzhledem k časté (a povinné) periodicitě projednávání účetních závěrek, je
vhodné upozornit na skutečnost, že také usnesení, kterým se schvaluje účetní
závěrka, může být prohlášené za neplatné, pokud schvalovaná závěrka
obsahuje hrubé chyby, pro které došlo k porušení společníkova práva na
informace;235
6) Usnesení je neplatné, pokud bylo při hlasování zneužito většiny či menšiny
hlasů ve společnosti,236 důvodem k vyslovení neplatnosti ale není, pokud se
ostatní společníci chovali vadným způsobem pouze mimo valnou
hromadu.237
Zákon dále upravuje případy, kdy soud neplatnost usnesení nevysloví, a to ani
přesto, že jsou k tomu jinak dány důvody. Jedním ze dvou případů je kolize s právy
třetích osob nabytými v dobré víře.238 Přitom třetími osobami je třeba myslet osoby
odlišné od společnosti, jejích členů, či orgánů, tudíž typicky dlužníky, věřitele nebo
zaměstnance.239 Druhým případem je situace, kdy došlo k porušení zákona či
společenské smlouvy, avšak takové porušení nemělo závažné právní následky a je
v zájmu společnosti neplatnost nevyslovit.240 Přitom obě podmínky druhého důvodu

232

Tamtéž.

233

Dvořák, T., 2014 Op. cit. s. 382.

234

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 2712/2012.

235

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. září 2001, sp. zn. 29 Odo 88/2001.
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Dvořák, T., 2014 Op. cit. s. 382.

237

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo 2759/2009.
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Viz § 260 odst. 2 občanského zákoníku.
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Nikolova, D. Neplatnost usnesení valné hromady po rekodifikaci. [online]. epravo.cz, a.s., 27. 1. 2015

[cit. 15. 4. 2017]. Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/neplatnost-usneseni-valne-hromady-porekodifikaci-96341.html
240

Viz § 260 odst. 1 občanského zákoníku.
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musí být splněny kumulativně.241 Ačkoliv se může na první pohled zdát, že zákon
soudci přiznává možnost věcného přezkumu usnesení, odborná literatura se shoduje, že
takový výklad není možný.242 Účelem přezkumu je posouzení z hlediska legality a měl
by se proto uplatnit restriktivní výklad. Materiální přezkum je přípustný zcela
výjimečně, jen plyne-li to ze zákona.

3.7.3. Lhůta k podání návrhu
Právo podat návrh na vyslovení neplatnosti je časově omezeno. Subjektivní lhůta
k podání návrhu je stanovena v délce tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o důvodu
neplatnosti dozvěděl nebo dozvědět mohl. Objektivní lhůta činí jeden rok a počíná běžet
okamžikem přijetí rozhodnutí. Zákon o obchodních korporacích doplňuje, že tytéž lhůty
se uplatní, pokud bylo přijato usnesení mimo valnou hromadu, nebo pokud bylo přijato
dodatečně. Stejně tak se úprava dotýká rozhodnutí jediného společníka v působnosti
valné hromady. Marné uplynutí lhůty má hmotněprávní povahu,243 znamená to, že pro
jejich zachování je nezbytné, aby návrh soudu skutečně došel nejpozději poslední den
lhůty a nestačí jeho předání poskytovateli poštovních služeb či jiné přepravní službě.
Lhůta je ale zachována také tehdy, pokud byl před jejím uplynutím podán
neodůvodněný návrh, který navrhovatel zdůvodní ex post.244 Po uplynutí lhůty již
ovšem nelze rozšířit okruh napadených usnesení.245 Konečně je navrhovatel povinen
dodržet obě lhůty, protože jejich marným uplynutím právo prekluduje.246
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Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Op. cit. s. 345.

242

Viz například: 1) Čech, P. Op. cit. 2) Nikolova, D. Op. cit. 3) Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne

26. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011.
243

Viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. dubna 2001, sp. zn. 32 Cdo 2516/2000,

uveřejněné v časopise Soudní judikatura, č. 3, roč. 2001. s. 185.
244

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. února 2008, sp. zn. 7 Cmo 323/2007, uveřejněné

v časopise Soudní rozhledy, č. 6, roč. 2008.
245

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. 29 Odo 71/2001.

246

Černá, S. Štenglová, I., Pelikánová I. Op. cit. s. 345.
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3.7.4. Povaha neplatnosti
Právní teorie zná neplatnost absolutní, která nastává bez dalšího a soud ji toliko
jen deklaruje. A dále pak neplatnost relativní, kterou soud konstituuje. S takovým
dělením si dle Dvořáka nelze v oblasti neplatnosti usnesení valné hromady vystačit.247
Zákonodárce totiž vytváří zvláštní typ relativní neplatnosti, založený na domněnce
platnosti, dokud není soudem shledán opak. Nadto, jak bylo vyloženo výše, soud
neplatnost v jistých krajních případech ani nevysloví. V tomto světle se jeví vyloučení
obecné úpravy a zavedení úpravy speciální jako vhodné. Nicméně zákonodárce při
tomto postupu nezohlednil veškerá specifika a úprava tak budí otázky.
Lasák si všímá, že vyloučení obecných ustanovení občanského zákoníku může
někdy vést ke vzniku mezer v úpravě. Tak je tomu například ohledně otázky
oddělitelnosti neplatné části právního jednání od celku. Zmíněný autor sice dospívá
k názoru, že „oddělitelnost neplatné části právního jednání představuje obecný princip
českého soukromého práva,“248 nicméně jak tuto otázku posoudí rozhodovací praxe
soudů podle nové právní úpravy, si budeme muset počkat. Jsem přesvědčen, že se
oddělitelnost nadále uplatní, neboť za minulé úpravy byla obecně přijímána.249
Vzhledem k tomu, že řízení o vyslovení neplatnosti usnesení není vnímáno jen
jako prostředek k ochraně subjektivních práv legitimovaných osob, ale též jako
prostředek ochrany obecné zákonnosti,250 bylo by jistě vhodnější do budoucna sporné
otázky vyřešit novelou předpisu.

3.7.5. Protest jako podmínka podání návrhu
Zavedení protestu jako podmínky pro dosažení prohlášení usnesení valné
hromady za neplatné představuje zásadní rekodifikační novinku. Proto se budu protestu
věnovat poněkud podrobněji. Zatímco samotný institut protestu byl českému právu
znám již před rekodifikací, obchodní zákoník s ním nespojoval žádné důsledky.251
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Dvořák, T. 2014 Op. cit. s. 380.

248

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 352.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2005, sp. zn. 29 Odo 701/2004.

250

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 2011, sp. zn. 29 Cdo 4820/2010.

251

Josková, L. Napadení usnesení valné hromady společníkem podle zákona o obchodních korporacích.

Obchodněprávní revue, 5. ročník (2013) č. 2. Praha: C. H. Beck, 2013. ISSN 1803-6554. s. 43.
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Ustanovení § 192 odst. 1 zákona o obchodních korporacích říká, že „neplatnosti
usnesení valné hromady se společník nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné
hromady podán protest (…)“ Jinými slovy společník je oprávněn k podání návrhu na
vyslovení neplatnosti usnesení jen za předpokladu, že byl proti usnesení na valné
hromadě podán protest. Přitom vznesený protest, včetně jeho obsahu, tvoří jednu
z povinných obsahových náležitostí zápisu z valné hromady. Z dikce „nebyl-li proti
usnesení valné hromady podán protest“ potom plyne, že není třeba, aby byl protest
podán samotným společníkem, ale postačí, pokud protest vznese jakákoliv oprávněná
osoba.252 Důvodová zpráva k citovanému ustanovení uvádí: „Pakliže si účastník valné
hromady nenechá do zápisu zapsat protest, pak se nemůže z důvodu, který měl jinak
protestovat, dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady (…)“253 Vyvstává tak
otázka, zda nebylo záměrem zákonodárce, aby ustanovení dopadalo i na další osoby
oprávněné k podání návrhu na vyslovení neplatnosti. Nicméně vzhledem k jasnému
znění zákona a nezávazné a pomocné funkci důvodové zprávy, považuji takové úvahy
za zcestné.
Zmíněné omezení se neaplikuje v případě, že byl protest sice platně podán,
nicméně chybou zapisovatele či předsedy valné hromady nebyl uveden do zápisu
z valné hromady.254
Další výjimkou je nepřítomnost navrhovatele na valné hromadě.255 V tomto
případě může nepřítomný společník napadnout i takové usnesení, proti kterému nikdo
neprotestoval. Přitom postačí, nebyl-li společník přítomen i jen v té části valné
hromady, kdy bylo napadané ustanovení přijato, například protože se musel z valné
hromady předčasně vzdálit.256 Samotné ustanovení budí značnou kritiku pro svůj široký
záběr, který v zásadě popírá smysl protestu. Nastavuje totiž dvě diametrálně odlišná
měřítka pro možnost napadení usnesení. Účastnící přítomní na valné hromadě musí
formulovat protest téměř okamžitě, bez možnosti jakékoliv odborné konzultace, přitom
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Shodně viz Čech, P. Op. cit. nebo Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 1020.
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Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích. s. 224. Dostupné z

z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0.
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Viz § 192 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
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Tamtéž.
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Čech, P. Op. cit.
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obsah jejich protestu bude později zkoumán soudem z hlediska souladu s důvody
uvedenými v návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení. Takový postup vyžaduje znalost
právní úpravy, judikatury ale též interních předpisů společnosti. Oproti tomu nepřítomní
společníci mají dostatek času k formulaci návrhu a nadto mohou usnesení napadnout
z jakéhokoliv důvodu.257 Mezi odbornou veřejností proto vyvstaly názory, že by
na společníky přítomné na valné hromadě neměly být kladeny příliš vysoké nároky, kdy
jejich znalosti je třeba poměřovat měřítkem průměrného člověka.258 S tím jednoznačně
souhlasím, neboť i přes zákonodárcem proklamovanou zásadu vigilantibus iura259 nelze
společníkům přílišným formalizmem upírat jejich práva.
Sporným se jeví též užití pojmu „přítomnost“ na valné hromadě. Jak bylo
rozebráno výše, občanský zákoník v ustanovení § 156 odst. 1 hovoří o přítomnosti nebo
jiné formě účasti na valné hromadě. Ačkoliv je přítomností sticto senzu nepochybně
myšlena pouze osobní fyzická účast, Pokorná se domnívá, že v rozebíraném případě by
tento pojem měl být vykládán široce, aby zahrnoval též společníky účastné dálkově,
v zastoupení či hlasující korespondenčně.260 Pokud jde o společníky „přítomné“ na
dálku, lze s takovým tvrzením nepochybně souhlasit bez dalšího, tito společníci totiž
měli možnost se v reálném čase vyjádřit ke všem návrhům a vyslechnout si celkové
dění na valné hromadě, jako by skutečně byli přítomni. Podobně lze souhlasit se
závěrem ohledně zástupců. Pokud jde o korespondenčně hlasující společníky, u těch již
závěr není tak jednoznačný, ostatně sama Pokorná užívá výrazu „patrně“. Vzhledem
k tomu, že korespondenční hlasování probíhá písemně předem, aniž by měl společník
možnost vystoupit na valné hromadě, či jinak reagovat na její vývoj, domnívám se, že
by těmto společníkům právo podat návrh svědčit mělo i přes absenci protestu, a to
i přestože jsem si vědom nutného důsledku oslabení ochranné funkce protestu.
Zajímavou a výslovně neřešenou otázkou je, v jakém okamžiku může být protest
vznesen. Může se tak stát předběžně, bezprostředně po přijetí usnesení nebo kdykoliv
v průběhu valné hromady? Ustanovení § 189 odst. 1 písm. f) zákona o obchodních
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Josková, L. Op. cit. s. 44.
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korporacích říká, že „Zápis [z valné hromady] obsahuje obsah protestu (…), jestliže o
to protestující na valné hromadě požádá.“ K tomu si Josková všímá, že v poměrech
společnosti s ručením omezeným na rozdíl od úpravy akciové společnosti ani
nenastupuje úprava protestu bezprostředně po úpravě usnesení valné hromady.261
S pomocným výkladem na příkladu německého práva pak Josková uzavírá, že by mělo
být možné podat protest kdykoliv v průběhu valné hromady, a to i před přijetím daného
usnesení. Zcela souhlasím se závěrem o možnosti podat protest kdykoliv v průběhu
valné hromady, který podle mého názoru jasně plyne z výše citovaného ustanovení.
Opatrněji bych již vnímal možnost podat na valné hromadě protest předběžně, či snad
podat jej korespondenčně. Zatímco v poměrech akciové společnosti obsahuje pozvánka
na valnou hromadu vedle návrhu usnesení také jejich odůvodnění, v poměrech
společnosti s ručením omezeným návrhy odůvodněny být nemusí.262 Společníci tak
podle mého názoru nemohou bez dalšího odhadnout výsledek hlasování, ani mít
dostatečnou představu o tom, o čem se bude hlasovat. Právě s ohledem na tuto
skutečnost po nich nelze ani požadovat, aby možné vady usnesení předvídali a na
základě domněnek protest formulovali předběžně. Takový protest by podle mého
názoru měl být nazírán pouze jako hlasování proti návrhu a společníkům by mělo být
zachováno právo podat návrh na vyslovení neplatnosti přijatého usnesení, jak bylo
ostatně vysloveno výše.
Poslední výjimku tvoří případ, kdy důvod neplatnosti nebylo možné zjistit
na valné hromadě, ale až později, zpětně.263 Také v tomto případě nic nebrání
společníkům napadnout usnesení z jakéhokoliv důvodu.
Není-li přitom jasné, zda byl protest podán, či nikoliv, uplatní se zákonná
vyvratitelná domněnka, že byl podán. Důkazní břemeno ohledně existence protestu je
tak v případě sporu přeneseno na společnost.
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3.8. Zdánlivost

usnesení

valné

hromady

společnosti

s ručením

omezeným
Zdánlivost je pojem nahrazující termín nicotnost. Ta před rekodifikací nebyla
upravena výslovně, ale byla dovozována soudní praxí. V nové úpravě zákonodárce
vyšel z této zavedené praxe a úpravu nicotnosti přesunul přímo do zákona.
Zdánlivé právní jednání, nikdy nemůže vyvolávat právní účinky z toho důvodu,
že se k němu nepřihlíží.264 Již z definice plyne, že zdánlivé právní jednání vůbec
právním jednáním není, jedná se o paakt. Zdánlivost je proto dána především pokud
chybí některý z pojmových znaků právního jednání, ať už jde o absenci vůli jednajícího
či nedostatek její vážnosti nebo vady jejího projevu.265 Podobně jako v případě
neplatnosti vylučuje zákon o obchodních korporacích užití obecné úpravy a upravuje
základní otázky samostatně. Oproti neplatnému usnesení se ale ke zdánlivému usnesení
nepřihlíží ex officio bez dalšího.266

3.8.1. Zdánlivost a fikce neexistence
Je možné si všimnout, že na některých místech hovoří občanský zákoník
o zdánlivosti, jinde o jakési fikci neexistence rozhodnutí. Vedle toho zákon o
obchodních korporacích výslovně pracuje pouze s frází „[na usnesení se hledí] jako by
nebylo přijato“267 a například Lasák v komentáři k předpisu rozlišuje fikci neexistence
a zdánlivost.268 Domnívám se nicméně, že to jsou v oblasti zákona o obchodních
korporacích pojmy obsahově shodné a zastupitelné. Podobně jako je zastupitelným
pojmem zdánlivosti nicotnost. Stejný závěr zastává například Havel269 nebo Dvořák
v komentáři k ustanovení věnujícímu se „fikci neexistence“ usnesení členské schůze
spolku.270 Vedle zmíněného Lasáka oponuje totožnosti institutu například Čech,271 který
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Viz § 554 občanského zákoníku.
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Lavický, P. a kol. Op. cit. s. 1967.
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Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 352.
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Viz například § 45 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích.
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říká, že fráze uvozuje (absolutní) neplatnost. Opírá se přitom o to, že je fráze užita i
v případech, kdy dochází k porušení zákona. Přitom zdánlivost obecně nastává
především v případech kompromitace samotné podstaty právního jednání, jakým je
například nedostatek vůle. Oproti tomu je rozpor se zákonem tradičně stíhán
neplatností. S východisky argumentace lze nepochybně souhlasit, nicméně v zákoně o
obchodních korporacích názor tvrdě naráží na ustanovení § 45 odst. 2, které říká, že
fikce nepřijetí se uplatní i na jednání, která jsou svým obsahem neurčitá, nesrozumitelná
či zavazují k nemožnému plnění. Vždyť to jsou nepochybně znaky zdánlivosti, jak byla
rozebrána výše. Domnívám se proto, že zákonodárce akorát zvolil nevhodnou
terminologii, a pakliže hovoříme o fikci neexistence, myslí se tím zdánlivost.

3.8.2. Důvody zakládající zdánlivost usnesení
Okruh důvodů způsobujícím nicotnost lze rozdělit do třech oblastí podle jejich
zařazení v právní úpravě. Jednotlivé důvody lze najít v subsidiární úpravě občanského
zákoníku, obecné a konečně i zvláštní úpravě zákona o obchodních korporacích.
Prvním důvodem způsobujícím zdánlivost usnesení je, pokud jeho obsah, kterým
se mění společenská smlouva, odporuje kogentním ustanovením zákona.272 Také zde
vyvstává otázka oddělitelnosti nicotné části usnesení od celku a podobně jako výše lze
podle mého názoru dospět k závěru o připuštění oddělitelnosti zdánlivé části jednání od
celku.273
Druhým okruhem nicotných rozhodnutí jsou usnesení ve věcech, které nespadají
do působnosti valné hromady.274 V tomto případě zákonodárce pouze utvrdil názor
panující v ustálené judikatuře Nejvyššího soudu ČR.275
Dalšími důvody zavedenými zákonem o obchodních korporacích jsou neurčitost
či nesrozumitelnost obsahu usnesení, jakož i nemožnost jeho splnění.276 Podle obecné
úpravy v občanském zákoníku je možné taková jednání dodatečně vyjasnit. Nabízí se
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272

Viz § 45 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 245 občanského zákoníku.

273

Shodně též Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 353.
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Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Op. cit. s. 354.
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Viz § 45 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
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otázka, nakolik je možné závěr aplikovat také na poměry „fikce nepřijetí“. Lasák se
domnívá, že právě proto, že se na usnesení hledí, jako by nebylo přijato, není ani možné
cokoliv vyjasňovat.277 S tímto závěrem se ztotožňuji, ačkoliv k němu docházím
primárně kvůli tomu, že obecná úprava v občanském zákoníku je pro tento případ
vyloučena.
Vedle toho zná zákon o obchodních korporacích také další zvláštní důvody, kdy
se na usnesení valné hromady považuje za zdánlivé.278
Zdánlivými jsou například ujednání společenské smlouvy (zakladatelské listiny),
která zakazují nebo omezují převoditelnost podílu v jednočlenné společnosti.279
Vzhledem k nazírání jednočlenné korporace jako výjimky připuštěné zákonem,280 staví
zákon najisto, že její jednočlenná povaha je jen dočasným konstruktem. Prohlašuje tak
veškerá protichůdná ujednání za zdánlivá, aby předešel jakémusi zajetí společnosti
v jednočlennosti. Přitom ustanovení je vzhledem k jeho statusovému charakteru
kogentní.281
Ustanovení § 53 odst. 2 zákona o obchodních korporacích říká, že „K právním
jednáním obchodní korporace omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů se
nepřihlíží,“ přičemž účelem ustanovení je vyslovit obecný zákaz ujednání omezujících
nebo vylučujících odpovědnost členů orgánů za újmu způsobenou společnosti.282
Dalším případem je zákaz rozdrobení podílů na části, které by svou výší
nesplňovaly ani nejnižší výši vkladu požadovanou zákonem či společenskou
smlouvou.283 Vzhledem k zákonným omezením kladeným na proces rozdělení podílu
lze soudit, že smyslem úpravy je omezit počet rozdělení obecně. Dělení, která by
narušila samotnou strukturu společnosti pak zákon stíhá zdánlivostí.
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Nepřihlíží se také k usnesením valné hromady, která překračují limit výše
příplatkové povinnosti stanovený společenskou smlouvou.284 Ze samotné podstaty
společnosti s ručením omezeným plyne, že společníci ručí za dluhy společnosti jen
omezeně, a to do výše v jaké nesplnili svou vkladovou povinnost.285 Nelze tak po
společnících žádat příplatky, není-li taková povinnost stanovena ve společenské
smlouvě.286 K ochraně společníků pak slouží omezení výše příplatku jako pojistka proti
případnému zneužití institutu v rozporu s povahou společnosti, který by v důsledku
mohl vést k faktickému vytlačení ostatních společníků ze společnosti.287
V neposlední řadě se nepřihlíží k hlasům a účasti takových osob, jejichž
totožnost nelze ověřit prostřednictvím technického prostředku, kterým se valné
hromady účastní (a hlasují) na dálku.288 Součástí výkladu výše bylo také konstatování,
že běžnou formou účasti na valné hromadě je osobní přítomnost na jednání. V ostatních
případech zákon klade na účast osob vyšší nároky tak, aby byla bez pochyb zjištěna
jejich totožnost. Tak například plná moc k účasti na valné hromadě musí být udělena
písemně.289 Zákon tak klade velký důraz na právní jistotu rozhodovacích procesů ve
společnosti, které mají vést „k volbě takových způsobů konání valné hromady a
hlasování, které budou nejlépe odpovídat velikosti společnosti, jejím technickým
možnostem i počtu a struktuře společníků.“290
Závěrem se nabízí zamyšlení nad účelem výslovného zavedení fikce neexistence
(zdánlivosti) usnesení valné hromady v zákoně o obchodních korporacích. Jak bylo
uvedeno výše, neplatnosti se mohou dovolávat pouze výslovně legitimované osoby, a to
ještě v relativně striktních lhůtách. Nedojde-li ve lhůtě k podání návrhu, právo
napadnout usnesení u soudu prekluduje a vady usnesení se tím jakoby zhojí. Na právní
jednání je nahlíženo jako na bezvadné, je nadále platné.
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Vedle toho stojí usnesení, jejichž vadnost je stíhána zdánlivostí. Tyto paakty již
od počátku nejsou usneseními a nelze ani hovořit o tom, že by snad vyvolávaly právní
účinky. Jako názorný příklad mohou posloužit výše rozebraná ustanovení, kdy
z výkladu je patrné, že připuštění jejich platnosti by se zcela jistě nejen příčilo smyslu a
účelu zákona, ale také dobrým mravům nebo veřejnému pořádku. Kde jsou některé
z těchto důvodů v občanském právu stíhány (absolutní) neplatností,291 v oblasti právní
úpravy obchodních korporací je obecná úprava vyloučena. Zákonodárce zde pracuje
pouze se zvláštní relativní neplatností usnesení valné hromady. Podle mého názoru tak
zákonodárce shrnul důvody absolutní neplatnosti a zdánlivosti pod jednotný pojem
„neexistence usnesení“, tedy zavedl jednotnou úpravu zdánlivosti v těch případech
porušení, které pro jejich intenzitu nepostačí stíhat relativní neplatností.
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Srovnej § 580 a násl. občanského zákoníku.
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Závěr
Z obsahu předložené diplomové práce plyne, že v oblasti úpravy usnesení valné
hromady společnosti s ručením omezeným došlo k významnému posunu v jeho
teoretickém pojetí. Zatímco v dřívější právní nauce převažoval názor, že je usnesení
právním úkonem, soudní praxe dovodila závěr opačný, což s sebou přineslo řadu
výkladových potíží. Zákonodárce, zřejmě poučen ze zkušeností minulých, vyjádřil nově
najisto názor, že usnesení valné hromady je právním jednáním, který právní obec
převzala za svůj. Tím se možná vyřešil problém jeden, zároveň však vyvstalo několik
nových.
Pozitivně lze nahlížet také skutečnost, že se nově na usnesení aplikují obecná
pravidla o právním jednání, aniž by bylo třeba jejich použití dovodit analogicky.
Otevírá se tak široký prostor možnosti užití vedlejších ujednání jako jsou podmínky či
doložení času, obecných výkladových pravidel, a tak podobně.
Z definice právního jednání ovšem plyne, že jde o projev vůle vyvolávající
právní následky aprobované právním řádem. Na akademické půdě nově probíhají spory
o to, čí vůli vlastně usnesení obsahuje. Zda jde o vůli jednotlivých společníků, orgánu
společnosti, či společnosti samotné. Zatímco dříve probíhala diskuze na téma právní
povahy, dnes se jen přesunulo ohnisko sporu jinam. Taková konstrukce se jeví jako
nešťastná. Ačkoliv jsem v práci došel k závěru, že by měl převážit názorový proud
hlásající, že právnická osoba je i v současnosti nadána vůlí, nezbývá než vyčkat na to,
jak se k celé věci postaví rozhodovací praxe soudů.
Pokud jde o jednotlivé vlastnosti usnesení, byla rozebrána jejich platnost,
účinnost a možné právní účinky. Část práce se věnovala též obsahovým náležitostem,
kde jsem se v pojednání o odůvodnění usnesení zamyslel nad praktickými otázkami
zápisu z valné hromady. V sekci věnující se závaznosti usnesení byl široce probrán
okruh vztahů, na které usnesení dopadá, ať už jde o působnost osobní, místní, věčnou
nebo časovou.
Poslední část práce pojednává o vadách usnesení a jejích následcích
způsobujících neplatnost či zdánlivost. Z rozboru plyne, že k úpravě materie bylo
zákonodárcem přistoupeno místy nedůsledně. Vyloučení obecné úpravy bylo provedeno
bez dalšího, přičemž absence zákonného vodítka se v některých otázkách projeví
64

v právní jistotě adresátů. Stejně tak zavedení některých novinek v této oblasti vykazuje
nedostatky. Příkladem budiž podmínka protestace k založení aktivní legitimace
společníka k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení. Účelem protestu je
nepochybně potlačit přílišnou aktivitu společníků při napadání usnesení pro jeho
neplatnost, která může až hraničit se zneužitím práva. Stabilizační funkce protestu byla
de facto potlačena vzhledem k široce definované legitimaci osob nepřítomných na valné
hromadě.
V této poslední části práce byly také probrány jednotlivé důvody způsobující
vadnost usnesení valné hromady. K tomu posloužil mimo jiné rozbor bohaté judikatury
Nejvyššího soudu ČR. Přestože se některá soudní rozhodnutí přímo netýkají společnosti
s ručením omezeným, měla by být bez dalšího přiměřeně použitelná i v jejích
poměrech.
Závěrem lze shrnout, že ačkoliv nová právní úprava řeší nově mnoho otázek
výslovně, nenabízí na všechny z nich jasnou odpověď. Zatímco tato práce mapuje
současné názorové rozpoložení právních teoretiků a nabízí dílčí odpovědi na probírané
otázky, nezbyde než vyčkat, jak se ke sporným otázkám vyjádří rozhodovací praxe
soudů.
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Shrnutí – Usnesení valné hromady společnosti s ručením
omezeným
Předložená diplomová práce pojednává o usnesení valné hromady společnosti
s ručením omezeným. Vzhledem k tomu, že posouzení právní povahy usnesení valné
hromady je úzce spjato s tím, jak právní řád obecně nazírá právnické osoby a institut
právního jednání, je první část práce věnována rozboru právnické osoby a jejím
teoretickým pojetím. Dále jsou zmíněna specifika současné právní úpravy, tedy jak jsou
právnické osoby nazírány novým občanským zákoníkem. Obecné závěry jsou pak
vztaženy na českou právní úpravu a společnost s ručením omezeným. Druhá kapitola se
věnuje fungování valné hromady, orgánu společnosti, jehož rozhodování je tématem
této práce. Nejprve je valná hromada charakterizována. Konkrétně jsou řešeny například
otázky svolání a působnosti valné hromady nebo účasti či hlasování na valné hromadě.
Třetí kapitola probírá samotné usnesení valné hromady. Začíná krátkým historickým
exkurzem k pojetí právní povahy usnesení v minulosti a hledá odpověď na tuto otázku
v nové úpravě. Dále navazuje na výklad kapitoly první, když podrobněji řeší otázku
autora vůle projevené v usnesení valné hromady. Nadto je poskytnut dílčí výklad
institutu právního jednání. Práce logicky pokračuje analýzou jednotlivých vlastností
usnesení, obligatorním i fakultativním složkám jeho obsahu, právní závaznosti osobní,
věcné, časové, platnosti, účinnosti a účinkům usnesení nebo revokaci, tedy
změnitelnosti a zrušitelnosti. Konečně je pojednáno o vadách usnesení a jejích
následcích způsobujících neplatnost či zdánlivost. V této části je do značné míry
zohledněna dosavadní judikatura Nejvyššího soudu České republiky. Zvláštní zájem je
věnován nově pojatému institutu protestu společníka, jako podmínce návrhu na
vyslovení neplatnosti usnesení. Rozebrány jsou také jednotlivé důvody způsobující
neplatnost či zdánlivost. Konečně se autor zamyslel nad rozdílností důvodů
způsobujících jednotlivé sankce.
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Summary - Resolution of the General Meeting of Limited
Liability Company
The subject of this diploma thesis is Resolution of the General Meeting of
Limited Liability Company. Since legal character of a resolution is mainly determined
by how a legal order defines legal persons and juridical acts, the first part of this thesis
discusses the theoretical grounds of legal (artificial) persons. The specifics of the
current legal regulation are also mentioned afterwards. These general conceptions are
then applied to the specifics of the Czech legal order and limited liability company
respectively. The second chapter looks into the function of the general meeting.
Specifically, issues such as convening and powers of the general meeting or attendace
and voting at the general meeting, are dealt with. The third chapter analyzes the
resolution of the general meeting itself. It begins with a brief historical excursion to the
concept of the legal nature of the resolution. Then it looks for an answer on how the
resolution is percieved nowadays. It follows the conclusions found in chapter one, when
it deals in more detail with the question of whose will is manifested in the resolution of
the general meeting. Furthermore, a short explanation of the juridical acts is provided.
The thesis then proceeds in logical order by analyzing the individual attributes of the
resolution, namely its content, bindingness, validity, effectiveness, consequences or
revocation. Lastly it adresses defective resolutions which can be found either invalid or
putative. In this part, there is taken into account the jurisprudence of the Supreme Court
of the Czech Republic. Special interest is devoted to the newly established protest of the
company’s member, as this protest serves as a condition of the petition to declare the
nullity of the resolution. Also analyzed are the individual reasons leading to invalid or
putative resolutions. Finally, the author considered the difference in the causes of the
aforementioned sanctions.
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