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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
KS - komanditní společnost
VOS - veřejná obchodní společnost
SRO - společnost s ručením omezeným
ObchZ - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
OZ - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
ZPř - zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném
znění
ŽivZ - zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
ZDP - zákon č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění účinném v roce 2006
ZoK - zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění účinném od 1.1.2014

5

OBSAH
ÚVOD ................................................................................................................................. 4
1. HISTORICKÝ VÝVOJ ................................................................................................ 6
1.1. Předchůdce komanditní společnosti ......................................................................... 6
1.2. Komanditní společnost v habsburské monarchii ..................................................... 7
1.3. Komanditní společnost v Československu............................................................... 9
1.4. Současná právní úprava komanditní společnosti ................................................... 10
2. KOMANDITNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY........... 11
2.1. Obecná charakteristika komanditní společnosti..................................................... 11
2.2. Koncepce právní úpravy komanditní společnosti .................................................. 13
3. ZALOŽENÍ A VZNIK KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI...................................... 16
3.1. Založení komanditní společnosti a jeho právní následky ...................................... 16
3.2. Období mezi založením a vznikem ........................................................................ 20
3.3. Vznik komanditní společnosti................................................................................ 21
3.4. Neplatnost komanditní společnosti ........................................................................ 23
4. VKLAD SPOLEČNÍKŮ DO KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI A ZÁKLADNÍ
KAPITÁL ........................................................................................................................ 27
4.1. Pojem vkladu společníků do společnosti ............................................................... 27
4.2. Základní kapitál v komanditní společnosti ............................................................ 29
5. PODÍLY SPOLEČNÍKŮ V KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI .............................. 32
5.1. K pojetí podílů v komanditní společnosti obecně .................................................. 32
5.2. Problematika rozdělení podílů společníků ............................................................. 34
5.3. Převod a přechod podílu komplementářů .............................................................. 38
5.4. Převod a přechod podílu komanditistů .................................................................. 43
5.5. Zastavení podílu komanditistů ............................................................................... 48
6. SPOLEČNÍCI KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI .................................................... 50
6.1. Právní postavení společníků .................................................................................. 50
6.2. Zákonné požadavky na společníky komanditní společnosti .................................. 50
6.3. Vznik účasti společníků ve společnosti ................................................................. 51
6.4. Povinnosti společníků ............................................................................................ 53
6.4.1. Obecně ............................................................................................................ 53
6.4.2. Vkladová povinnost ........................................................................................ 53
6.4.3. Příplatková povinnost komanditistů ............................................................... 56
6.4.4. Úhrada ztráty................................................................................................... 58

6.5. Práva společníků .................................................................................................... 59
6.5.1. Podíl na zisku .................................................................................................. 59
6.5.2. Podíl na likvidačním zůstatku ......................................................................... 62
6.5.3. Vypořádací podíl ............................................................................................. 62
6.6. Zákaz konkurence .................................................................................................. 65
6.7. Ručení společníků .................................................................................................. 66
6.8. Zánik účasti společníků ve společnosti .................................................................. 74
6.8.1. Společné způsoby zániku účasti společníků ................................................... 74
6.8.1.1. Vyloučení společníků soudem ................................................................. 75
6.8.1.2. Konkurs na majetek společníků ............................................................... 76
6.8.1.3. Výkon rozhodnutí a exekuce na majetek společníků ............................... 78
6.8.1.4. Ukončení účasti společníků ve společnosti změnou společenské smlouvy
............................................................................................................................... 81
6.8.2. Zvláštní způsoby zániku členství komanditistů .............................................. 81
6.8.2.1. Vyloučení komanditistů v kadučním řízení ............................................. 81
6.8.2.2. Další specifické způsoby zániku účasti komanditistů ve společnosti ...... 84
6.8.3. Zvláštní způsoby zániku členství komplementářů .......................................... 85
6.8.3.1. Výpověď společenské smlouvy podaná komplementáři ......................... 85
6.8.3.2. Ztráta způsobilosti komplementářů.......................................................... 87
7. VNITŘNÍ VZTAHY V KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI A JEJÍ PRÁVNÍ
JEDNÁNÍ ......................................................................................................................... 88
7.1. Obchodní vedení .................................................................................................... 88
7.2. Způsoby rozhodování společníků .......................................................................... 92
7.3. Právo společníků na informace .............................................................................. 93
7.4. Statutární orgán komanditní společnosti a způsob jeho jednání ............................ 94
8. ZRUŠENÍ A ZÁNIK KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI ......................................... 98
8.1. Důvody zrušení komanditní společnosti ................................................................ 98
8.1.1. Obecné důvody zrušení komanditní společnosti............................................. 98
8.1.2. Zvláštní důvody zrušení komanditní společnosti .......................................... 101
8.2. Likvidace zrušené komanditní společnosti .......................................................... 103
8.3. Zánik komanditní společnosti .............................................................................. 104
9. KOMANDITNÍ SPOLEČNOST VE SVĚTLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ....... 105
9.1. Koncepce nové právní úpravy ............................................................................. 105
9.2. Podíly, jejich převod, přechod, zastavení a rozdělení .......................................... 107
9.3. Vkladová povinnost společníků ........................................................................... 109
2

9.4. Podíl na zisku a úhrada ztráty .............................................................................. 111
9.5. Obchodní vedení a právní jednání ....................................................................... 112
9.6. Komanditní suma ................................................................................................. 113
ZÁVĚR........................................................................................................................... 116
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................ 118
Monografie .................................................................................................................. 118
Články v časopisech .................................................................................................... 118
Soudní rozhodovací praxe........................................................................................... 119
Právní předpisy ........................................................................................................... 119
Ostatní ......................................................................................................................... 120

3

ÚVOD
Právní řád České republiky, podobně jako právní řády většiny evropských států
upravuje v rámci kolektivního podnikání, jakožto jednu z forem osobních, resp.
smíšených obchodních společností, komanditní společnost.
Přestože je komanditní společnost společně s veřejnou obchodní společností vývojově
starší než obě formy společností kapitálových, tj. společnost s ručením omezeným a
akciová společnost, je v podnikatelské praxi v České republice využívána spíše
okrajově. Oproti tomu v sousedních státech, zejména pak německy mluvících zemích, je
podnikání formou komanditní společnosti, resp. obecně prostřednictvím osobních
obchodních společností daleko více frekventované. To dokládá i skutečnosti, že ve
formě KS podnikají v České republice např. Globus ČR, k.s., či BAUHAUS k.s., ve
formě VOS potom např. Kaufland Česká republika v.o.s. nebo Lidl Česká republika
v.o.s.
Důvodem, proč se společníci uvedených firem rozhodli podnikat v České republice
prostřednictvím některé z forem obchodních společností, je dle mého názoru skutečnost,
že na rozdíl od kapitálových společností charakterizuje osobní společnosti především
rozhodovací pružnost a menší vázanost zákonnými kogentními ustanoveními.
V neposlední řadě mohl vést společníky uvedených společností k rozhodnutí podnikat
v ČR formou osobní společnosti rovněž způsob rozdělování zisku a daňová regulace,
což naznačuje také praktický příklad popsaný v kapitole 7 této rigorózní práce.
Při zpracování zvoleného tématu této rigorózní práce jsem podpůrně vycházel
z dostupné odborné literatury, zejména pak z monografií T. Dvořáka, které se věnovaly
právní úpravě komanditní společnosti, resp. osobních společností, z komentářové
literatury k obchodnímu zákoníku, zpracované zejména J. Dědičem, I. Štenglovou a
kolektivem autorů, I. Koblihou a kolektivem autorů a z vysokoškolských učebnic
obchodního práva, zpracovaných I. Pelikánovou a K. Eliášem a kolektivem autorů. Ve
vztahu k dílčím problematickým otázkám spojeným s vybranými právními instituty
komanditní společnosti, jsem čerpal rovněž z článků publikovaných v odborných
časopisech. Zhodnocení úrovně a kvality literatury dostupné k tématu této rigorózní
práce se věnuji v jejím závěru.
4

Cílem této rigorózní práce je uceleně pojmout dichotomickou právní úpravu komanditní
společnosti a zaměřit se především na sporné otázky a okruhy, které v rámci příslušných
zákonných ustavení úpravy komanditní společnosti činí výkladové obtíže, nebo
vyvolávají na straně autorů odborné literatury právní polemiku. S ohledem na novou
právní úpravu obchodních společností, kterou zavádí zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) s účinností
od 1.1.2014, rovněž věnuji část této rigorózní práce popisu a právnímu rozboru hlavních
změn, které nová právní úprava v případě komanditní společnosti přináší.
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1. HISTORICKÝ VÝVOJ
1.1. Předchůdce komanditní společnosti
Kořeny komanditní společnosti sahají až do římského práva. Vedle rozlišení fyzických
osob a korporací existovalo v římském právu sdružení osob označované jako tzv.
societa, které se považuje za formálního předchůdce osobních společností, tedy i
komanditní společnosti, byť societě římské právo postavení právnické osoby a právní
subjektivitu nepřiznávalo. Societa vznikala společenskou smlouvou uzavřenou alespoň
dvěma fyzickými osobami, které se zavazovaly "...k vzájemnému plnění, aby dosáhli
společného, právem dovoleného cíle. Účastníci smlouvy (socii - společníci) přinášejí do
společnosti vklady, ze kterých se vytváří základna společnosti ... Vklady jsou vždycky
hodnoty majetkové, je však možné, že některý socius je přináší ve formě svých
odborných znalostí či zkušeností, jiný vstupuje do společnosti s vkladem své popularity,
svého známého jména apod." 1 Jelikož societa neměla právní subjektivitu, stával se její
majetek spoluvlastnictvím společníků.
Zatímco forma komanditní společnosti se odvozuje od starořímské society, základ
principu, na kterém komanditní společnosti fungují, byl dán jiným starořímským
institutem, a to námořní zápůjčkou (fenus nauticum). V odborné literatuře se uvádí, že
námořní zápůjčka věcně spočívala v "...zapůjčení kapitálu na financování dlouhodobé
námořní obchodní plavby; riziko spojené s obchodním neúspěchem, námořní havárie
nebo jiné nehody nesl přitom věřitel, nikoliv dlužník; ten byl v případě nehody povinen
k plnění dluhu věřiteli jen tehdy, pokud nehodu - třebas v nedbalosti - zavinil. Za to
mohl být odměnou sjednán zpočátku ničím neomezený vysoký úrok, východořímským
(byzantským) císařem Justiniánem však v 6. století přísně limitovaný na maximálně 12
% ročně." 2 Tím však ztratil původně rizikově vyvážený princip námořní zápůjčky na
své původní obchodní atraktivitě. Jako nové řešení se ukázalo po právní stránce
bezsubjektivní kapitálové spojení věřitele s dlužníkem garantující věřiteli při omezeném
ručení návratnost vložené investice formou podílu na zisku. Jedním z produktů

1

Viz Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 1995, s. 255.

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 1 a shodně viz Dvořák, T.:
Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 227.
2
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uzavírání těchto společenství za účelem dosažení zisku byla tzv. námořní společnost
(societa maris).
Námořní společnosti vznikaly v průběhu 12. století v Janově v souvislosti s potřebami
námořního obchodu. Společná podnikatelská činnost obchodníka (dlužníka) a
společníka (věřitele) však neměla jednoznačná pravidla. Proto bylo možné setkat se
s tím, že "...obchodníci poskytovali jednu třetinu potřebného kapitálu a finacující
společníci dvě třetiny. Takto se též dělila ztráta, avšak na zisku se obchodníci podíleli
sedmi dvanáctinami, aby tak byla zhodnocena jejich pracovní činnost ve prospěch celku
a rizika plynoucí z útoků islámských pirátů. Financující společníci měli nárok jen na pět
dvanáctin zisku. V jiném typu spojení poskytovali kapitál pouze financující společníci,
kteří též nesli všechnu ztrátu, ze zisku jim však příslušely tři čtvrtiny, zatímco
obchodníkům jen jedna čtvrtina." 3
Tyto společnosti se postupně začínaly označovat tzv. komendy a představovaly právní
formu předcházející pozdější společnosti komanditní. Roku 1408 byl pod tlakem
florentských kupců přijat zvláštní zákon o komanditních společnostech, který vycházel
z principu omezeného ručení při společném podnikání. Forma společnosti se dvěma
typy společníků, kdy jeden - traktator - ručil za závazky společnosti neomezeně a druhý
- kommendator - ručil pouze svým vkladem, postupně proniká do i do jiných sfér
podnikání a přestává být pouze svébytnou doménou námořního obchodu.
1.2. Komanditní společnost v habsburské monarchii
V polovině 19. století sílila ve státech Německého spolku tendence prosadit unifikaci
obchodního práva. Zvláštní komise, sestavená v Norimberku završila roku 1861 svou
čtyřletou práci na obchodním kodexu a jeho zákonná osnova byla téhož roku
doporučena spolkovým státům k přijetí. Uvedený kodex byl platný pro všechny země,
které v té době tvořily rakouské císařství, vyjímaje země koruny uherské a nabyl
účinnosti dnem 1.7.1863. Přijatý kodex, označený jako všeobecný německý obchodní
zákoník (ADHGB), v sobě soustředil úpravu všech forem obchodních společností tehdy
ve světě známých, včetně společnosti komanditní.

3

Viz Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, 5.
vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 241.
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Komanditní společnost byla v kodexu upravena v čl. 150 – 172 nazvaných
„O komanditní společnosti vůbec“, které odlišovaly její úpravu od čl. 173 – 206 kodexu
zvlášť upravujících komanditní společnost na akcie. Komanditní společnost nebyla
podle úpravy obsažené v kodexu právnickou osobou. Kodex komanditní společnosti
právní subjektivitu propůjčoval v čl. 164, dle kterého mohla komanditní společnost pod
svou firmou nabývat práv, uzavírat závazky, nabývat vlastnictví a jiná věcná práva a
žalovat a být žalována před soudem. Právní úprava komanditní společnosti obsažená
v kodexu nebyla úpravou komplexní a v záležitostech vypořádání společníků, likvidace
a promlčení žalob proti společníkům odkazovala na úpravu veřejné obchodní
společnosti obsaženou v čl. 85 a násl. kodexu. Společník nebo společníci, kteří se na
společnosti účastnili pouze majetkovými vklady, se označovali jako komanditisté a
jeden nebo více společníků, u kterých účast nebyla takto omezena, se označovali jako
společníci osobně ručící. Právní poměry společníků navzájem se řídily přednostně
společenskou smlouvou a nebylo-li úmluvy ve smlouvě ani zvláštní úpravy v rámci
ustanovení o komanditní společnosti, zákonnými ustanoveními o vzájemném právním
poměru společníků veřejné obchodní společnosti. U komanditistů kodex odkazoval v čl.
161 na úpravu veřejné obchodní společnosti také v záležitostech úročení vkladu,
ročního výpočtu zisku nebo ztráty a oprávnění k výběru úroku z vkladů nebo zisku.
Společnost se zakládala společenskou smlouvou, k jejíž platnosti nebylo třeba vyhotovit
listinu. Vznik společnosti vůči třetím osobám byl účinný okamžikem zápisu založení
společnosti do obchodního rejstříku nebo již jen tím, že společnost započala provozovat
své obchody. Důsledkem zahájení provozování obchodů společnosti před jejím zápisem
do obchodního rejstříku bylo neomezené ručení i komanditisty za závazky společnosti
vzniklé do zápisu, ledaže by prokázal, že jeho omezené ručení bylo třetím osobám
známo (čl. 163 kodexu). "Pro komanditistu neplatil zákaz konkurence a měl právo na
informace v užším rozsahu než neomezeně ručící společník ... podíl komanditisty na
ztrátě všeobecný obchodní zákoník omezoval částkou jeho splaceného nebo dlužného
vkladu." 4

Viz Pelikánová, I., Černá, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl,
Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 356.
4
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Jak bylo uvedeno výše, kodex neplatil v uherské části monarchie, kde byl roku 1875
přijat obchodní zákoník, který se však až na několik drobných odchylek od německo rakouské úpravy příliš nelišil.
1.3. Komanditní společnost v Československu
Po roce 1918 se oba výše zmíněné zákoníky staly součástí právního řádu nově
vzniklého Československa. Normativní základ, ze kterého vycházela právní úprava,
představoval tzv. recepční zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu
Československého, kterým došlo k převzetí dosavadních předpisů platných na území
Československa. Zatímco v Čechách, na Moravě a v československé části Slezska platil
i nadále rakouský obchodní zákoník, právní poměry na Slovensku a Podkarpatské Rusi
se řídily obchodním zákoníkem uherským.
Po okupaci Čech a Moravy byl právní vývoj zmiňovaných částí Československa opět
oddělen a dlužno dodat, že protektorátní éra principy demokratického vnitřního
fungování obchodních společností včetně společnosti komanditní deformovala. Přestože
dekret prezidenta republiky z roku 1944 suspendoval právní význam válečných
právních opatření, byl u nás vývoj obchodního práva brzy ohrožen z politických
důvodů. Obchodní společnosti včetně komanditních byly decimovány v letech 1945 1948 znárodňovacím procesem, prosazujícím novou podnikatelskou formu národních
(státních) podniků.
Nový občanský zákoník č. 141/1950 Sb. zrušil k 1.1.1951 všechny dosud existující
obchodní společnosti, vyjma akciových, a nařídil provést jejich majetkové vypořádání.
Opatřeními v letech 1963 - 1964 pak došlo k definitivnímu roztříštění jednotného
soukromého

práva.

Dosavadní

občanský

zákoník

byl

nahrazen

zákoníkem

mezinárodního obchodu č. 101/1963 Sb., občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a
hospodářským zákoníkem č. 109/1964 Sb. Tímto krokem zmizely komanditní
společnosti na určitou dobu z právního řádu československého státu.
K obnovení právní úpravy komanditních společností došlo v Československu 1.5.1990
přijetím rozsáhlé novely hospodářského zákoníku pod č. 103/1990 Sb., která rozšiřovala
tento předpis o dvě nové části, přičemž v nových ustanoveních §§ 106r – 106s byla
upravena komanditní společnost. Zásadní změna oproti původnímu pojetí byla obsažena
již v ustanovení § 106c odst. 1, kterým se všechny obchodní společnosti, tedy i
9

komanditní, považují za právnické osoby. Podle § 106r odst. 1 novelizovaného
hospodářského zákoníku "Komanditní společnost je založena, jestliže alespoň dvě osoby
uzavřou společenskou smlouvu o provozování podnikatelské činnosti pod společným
obchodním názvem a s tím, že odpovědnost za závazky společnosti alespoň u jednoho
člena je neomezená (osobně ručící společník - komplementář), s ostatními osobně
ručícími společníky nerozdílná, a odpovědnost jiného člena (komanditista) je omezena
výší jeho majetkového vkladu." 5 V ostatních záležitostech se na komanditní společnost
plně aplikovala ustanovení téhož zákona o veřejné obchodní společnosti. Z Kodexu
převzal § 106s odst. 2 novelizovaného hospodářského zákoníku ručení komanditisty,
který vstoupil do již existující obchodní společnosti, za veškeré závazky, které
společnost přijala před jeho vstupem.
1.4. Současná právní úprava komanditní společnosti
K nápravě širokého a nepříliš přehledného spektra podnikatelských možností došlo
přijetím obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., který s účinností od 1.1. 1992 upravoval
komanditní společnost v rámci obecných ustanovení o obchodních společnostech (§§ 56
– 75b), v rámci úpravy zvláštní týkající se přímo této společenstevní formy (§§ 93 –
104e) a dále v rámci řady souvisejících ustanovení. Komanditní společnost na akcie,
která se ještě dostala do výše zmíněné novely hospodářského zákoníku, zde již nebyla
upravena a české právo s jejím dalším zakládáním v zásadě nepočítalo.
Pro právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti tohoto zákoníku, pro práva z nich
vzniklá a pro práva z odpovědnosti za porušení závazku z hospodářských a jiných
smluv
uzavřených před tímto dnem, zůstávají v platnosti příslušná ustanovení hospodářského
zákoníku.

5

Viz § 106r zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, v posledním platném znění.
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2. KOMANDITNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY
2.1. Obecná charakteristika komanditní společnosti
Komanditní společnost, jakožto jedna z forem obchodních společností, je obecně
definována v § 56 odst.1 ObchZ jako právnická osoba, založená za účelem podnikání.
Podnikání jako účel založení platí pro komanditní společnost a contrario § 56 odst.
1 posl. věty ObchZ bez výjimky, neboť pouze u společnosti s ručením omezeným a
akciové společnosti ObchZ připouští založení i za jiným účelem než je podnikání.
Typickým znakem komanditní společnosti je spojení určitých prvků tzv. osobních
společností, konkrétně veřejné obchodní společnosti, a tzv. kapitálových společností,
konkrétně společnosti s ručením omezeným. Z tohoto důvodu je komanditní společnost
obvykle právní teorií považována za tzv. společnost smíšenou. Vzhledem k tomu, že
komanditní společnost se v otázkách ve vztahu k ní výslovně zákonem neupravených
řídí zákonnou úpravou veřejné obchodní společnosti, setkal jsem se v odborné literatuře
i s názorem, že komanditní společnost je "modifikovanou veřejnou obchodní
společností" 6. Z mého pohledu lze takový názor považovat zejména ve vztahu k laické
veřejnosti za značně zavádějící, neboť mám za to, že komanditní společnost se od
veřejné obchodní společnosti výrazně odlišuje způsobem fungování a právní koncepcí.
Na jedné straně totiž obsahuje tato společenstevní forma kapitálový prvek, neboť
umožňuje soustředit větší množství kapitálu potřebného k podnikání prostřednictvím
jednoho nebo více omezeně ručících společníků, na druhé straně v ní jakožto prvek
osobních společností vystupuje jeden nebo více neomezeně ručících společníků, kteří
mají výsadní oprávnění k vedení a řízení společnosti. Jinými slovy, někteří společníci
jsou ochotni převzít podnikatelské riziko spojené s podnikáním bez jakýchkoli omezení
a realizovat podnikatelský záměr, kvůli kterému společnost vznikla, zatímco jiní
společníci jsou ochotni podílet se na společnosti v zásadě pouze majetkově svým
vkladem, ale nechtějí nést ekonomické riziko nad rámec výše tohoto vkladu.

Viz Pelikánová, I.: Obchodní právo. Díl 1., ASPI Publishing, Praha 2003, s. 275, Pelikánová, I., Černá,
S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha: ASPI, a.s., 2006,
s. 354.
6
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Podle § 93 odst. 1 ObchZ je komanditní společnost definována jako "společnost, v níž
jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného
vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků
celým svým majetkem (komplementáři)."
Z ustanovení § 56 odst.1 ObchZ 7 ve spojení s § 93 odst.1 ObchZ lze dovodit následující
základní pojmové znaky KS:
•

Je obchodní společností,

•

lze ji založit pouze za účelem podnikání,

•

musí mít nejméně dva společníky, přičemž vždy alespoň jednoho
komplementáře a alespoň jednoho komanditistu,

•

komplementáři ručí za závazky KS neomezeně,

•

komanditisté ručí za závazky KS do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného
v obchodním rejstříku.

KS je jako obchodní společnost považována v českém právu za právnickou osobu
odlišnou od osob společníků, která je s plnou způsobilostí nositelem práv a povinností, a
může vlastním jednáním zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy. Nositelem
živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění, na jehož základě společnost
podniká, je vždy samotná společnost a nikoli její společníci. Výjimku mohou tvořit
případy, kdy bude společnost vykonávat činnosti, které zvláštní právní předpisy
vyhrazují pouze fyzickým osobám (daňové poradenství, auditorská činnost, zdravotní
služby apod.). Za těchto okolností musí společnost prokázat, že zajistí výkon takové
činnosti pomocí fyzických osob, které jsou k tomu oprávněny dle zvláštních předpisů.
Takové osoby jsou zpravidla společníci společnosti, nebo pro ni tuto činnost vykonávají
na základě pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu.
Společníkem KS může být fyzická nebo právnická osoba. Z dikce citovaného
ustanovení § 93 ObchZ vyplývá, že jedna a táž osoba v sobě nemůže soustředit rysy
právního postavení obou druhů společníků, jelikož by tím došlo k porušení zákonných

§ 56 odst. 1 ObchZ zní: "Obchodní společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou založenou
za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová
společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení..."
7
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předpokladů pro existenci této společenstevní formy. 8 Tento závěr jednoznačně
podporuje rovněž rozhodovací praxe obecných soudů ČR. 9 Komplementář nemá jako
společník ze zákona žádnou vkladovou povinnost a za závazky společnosti ručí
neomezeně veškerým svým majetkem za trvání společnosti i po jejím zániku.
Komanditista je ten společník, který má ze zákona vkladovou povinnost a ručí za
závazky společnosti pouze omezeně do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného
v obchodním rejstříku. Jakmile splatí vklad, ke kterému se zavázal, a dojde k zápisu
takového splacení vkladu do obchodního rejstříku, ručební povinnost komanditisty
v zásadě zaniká. Nejvyšší počet komplementářů či komanditistů není zákonem
stanoven, ale z osobního charakteru společnosti lze usoudit, že nadměrný počet
společníků by mohl dle mého názoru negativně ovlivnit operabilitu a efektivní
fungování společnosti. 10
Uvnitř KS existují různé právní vztahy mezi společníky a společností, mezi společníky
navzájem i mezi společníky a třetími osobami, přičemž ve vztazích komplementářů
převažují prvky charakteristické pro osobní společnosti a ve vztazích komanditistů spíše
prvky charakteristické pro společnosti kapitálové, konkrétně pro SRO.
2.2. Koncepce právní úpravy komanditní společnosti
Právní úprava komanditní společnosti v obchodním zákoníku není pojata komplexně. I
přes tento fakt se však koncepce právní úpravy komanditní společnosti nevymyká pojetí
právní úpravy ostatních společností, tzn. je symbiózou obecných ustanovení platných
Tento závěr potvrzuje rovněž odborná literatura; viz např. Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs
obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 137, kde se
uvádí, že "Spojení dvou druhů společníků v jedné společnosti vyžaduje, aby měla minimálně dva
společníky, a to jednoho komplementáře a jednoho komanditistu".
8

Viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 7 Cmo 629/98 (v Soudní rozhledy, 2000, č.6), ve
kterém Vrchní soud výslovně kostatuje, že "Komanditista a komplementář nemůže být v jedné obchodní
společnosti jedna a táž osoba". Pro dané skutkové okolnosti posuzovaného případu pak platila právní věta
"Jedna fyzická osoba nemůže být dvěma společníky jedné komanditní společnosti".
9

V odborné literatuře je zmíněno, že vyšší počet společníků by mohl "ohrozit i právní postavení
společníků, zejména komanditistů" (viz Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs obchodního práva.
Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 139). S tímto názorem však
nelze jakkoliv polemizovat, neboť není v citované literatuře žádným způsobem odůvodněn. Lze tedy
pouze pro úplnost dodat, že bez ohledu na počet komanditistů společnosti musí být ve vztahu ke všem
společníkům bezpodmínečně dodržena zásada uvedená v § 56a odst. 2 ObchZ, který stanoví, že:
"Jakékoli jednání, jehož cílem je některého ze společníků zneužívajícím způsobem znevýhodnit, je
zakázáno".
10
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pro všechny společenstevní formy a speciálních ustanovení týkajících se pouze
společnosti komanditní. Obecná ustanovení zařazená systematicky do druhé části, první
hlavy a prvního dílu obchodního zákoníku, konkrétně do v §§ 56 až 75c, se užijí
v situacích, kdy speciální úprava neobsahuje odchylnou úpravu dané problematiky nebo
neobsahuje úpravu žádnou a je tedy zřejmé, že se jedná o otázku společnou všem
společenstevním formám. Obecná ustanovení dále obsahují zákonné definice pojmů,
které jsou určující pro celou oblast obchodních společností.
Speciální ustanovení upravující komanditní společnost jsou zařazena do třetího dílu téže
části a hlavy ObchZ, konkrétně do §§ 93 – 104e, přičemž ze systematiky zákona
současně plyne, že právní úprava veřejné obchodní společnosti je pojímána jako obecná
úprava osobních společností v ObchZ a tudíž se v souladu se zásadou přiměřenosti
užívá i pro společnost komanditní. Obdobný postup volí ObchZ pro regulaci právního
postavení komanditistů, na které se podle § 93 odst. 4 ObchZ přiměřeně použijí
ustanovení o společnosti s ručením omezeným. I přes zjevné nejasnosti, které může
výslovné znění § 93 odst. 4 ObchZ vyvolávat, je zřejmé, že směřuje k tomu, aby se na
právní postavení komanditistů aplikovala ustanovení o právním postavení společníků
SRO. 11 Skutečnost, že pojetí právní úpravy komanditní společnosti vyvolává nezřídka
výkladové potíže, vyplývá z níže uvedených kapitol, které se věnují podrobnějšímu
výkladu jednotlivých právních institutů komanditní společnosti.
Formu komanditní společnosti využívá také řada speciálních subjektů, jejichž právní
postavení a činnost upravují zvláštní zákony. Tyto právní předpisy jsou k obchodnímu
zákoníku ve vztahu speciality a umožní uplatnění jeho obecných pravidel pouze
v případě, že danou problematiku neupravují speciálně nebo nestanoví jiná pravidla.
Přestože komanditní společnost není v žádném zvláštním zákoně určena jako výlučná
společenstevní forma pro určitou podnikatelskou činnost, 12 nelze v této souvislosti
opomenout např. zákon 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, podle jehož § 15
odst. 1, lze výkon advokacie provozovat mimo jiné i ve formě komanditní společnosti.

Na tuto nesrovnalost upozorňuje rovněž T. Dvořák v Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha:
ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 233, byť předpokládá, že ji lze v převážné většině případů překonat
výkladem.
11

Tak jako je tomu u akciové společnosti např. dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění,
nebo zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivní investování, v platném znění.
12
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Zákon o advokacii pak nad rámec obchodního zákoníku stanoví výslovně, že
předmětem podnikání takové společnosti může být pouze výkon advokacie a jejími
společníky výhradně advokáti. Rozdíly v ručení jednotlivých druhů společníků
komanditní společnosti zákon o advokacii řeší tak, že v § 24b stanoví minimální limit
pojistného pro každého komanditistu komanditní společnosti, jejímž předmětem
podnikání je výkon advokacie, a to na částku 10 mil. Kč. Oproti tomu některé zvláštní
zákony vylučují možnost podnikat v některých speciálních oborech podnikání formou
komanditní společnosti (např. banky nebo investiční společnosti a fondy). 13

13

Viz Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé,
5. vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 138.
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3. ZALOŽENÍ A VZNIK KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
3.1. Založení komanditní společnosti a jeho právní následky
Proces vedoucí ke vzniku KS zahrnuje dvě zákonem upravené fáze: založení a tzv.
legalizaci, 14 tj. vlastní vznik společnosti. Je zřejmé, že zakladatelé by měli před
založením společnosti v rámci svého obchodního záměru řádně zvážit, zda se jim
podnikání touto formou ekonomicky vyplatí. K tomuto účelu slouží nástroje
ekonomického či statistického charakteru a právo s regulací procesu od pojetí
obchodního záměru do založení společnosti nepočítá. V odborné literatuře 15 se
vyskytují názory o vhodnosti uzavírání tzv. přípravných smluv, které lze s jistou dávkou
nadsázky označit jako smlouvy o budoucí společenské smlouvě. Jejich praktické použití
u podnikání formou komanditní společnosti v menším rozsahu je dle mého názoru
přinejmenším diskutabilní. Naopak, svůj význam by takové smlouvy mohly mít u
komanditních společností, které budou vstupovat do rozsáhlých a komplikovaných
obchodů nebo budou mít velmi vysoký počet obou druhů společníků s výrazně
diverzifikovanou výší vkladů, případně výrazně rizikový předmět podnikání po
obchodní stránce, nebo pro ty, které podléhají neustále se měnící právní regulaci.
Pojmy založení a vzniku jsou v § 57 a §§ 62 až 64 ObchZ důsledně rozlišeny. Zatímco
založení společnosti se u KS zásadně provádí sepsáním a uzavřením společenské
smlouvy, je její vznik okamžikem, kdy KS nabývá právní subjektivity. Pro vyjasnění
souvislostí mezi oběma pojmy je třeba uvést, že založení není pouze krokem časově
předcházejícím vznik, ale jeho nezbytným předpokladem.
Obchodní zákoník v § 93 požaduje pro založení komanditní společnosti nejméně dva
společníky, přičemž není rozhodující, zda jsou jimi pouze právnické osoby, osoby
fyzické nebo kombinace právnické a fyzické osoby. Uvedené ustanovení ObchZ je třeba
vykládat v kontextu § 56 odst. 4 ObchZ, není však dovoleno, aby jedna osoba, lhostejno
zda fyzická nebo právnická, byla neomezeně ručícím společníkem ve více
Viz Pelikánová, I.:Obchodní právo. Díl 1., ASPI Publishing, Praha 2003, s. 277, Pelikánová, I., Černá,
S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 359
(citovaná literatura používá tento pojem jako synonymum pojmu vznik).
14

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 44 a shodně viz Dvořák, T.:
Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 64.
15
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společnostech. Ve vztahu ke komanditní společnosti to prakticky znamená, že její
komplementáři nebo komanditisté, jejichž jméno je obsaženo ve firmě společnosti,
nemohou být společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři v jiné
komanditní společnosti nebo komanditisté jiné komanditní společnosti, jejichž jméno je
obsaženo ve firmě takové jiné komanditní společnosti.
Společenská smlouva, která je základním existenčním dokumentem komanditní
společnosti, je právním úkonem pojmenovaným, formálním, konsensuálním a
úplatným. Výhradně prostřednictvím společenské smlouvy (nikoli smlouvy jinak
pojmenované) projevují zakladatelé shodnou vůli (konsenzus) písemnou formou stvrdit
pravidla fungování nově zakládané komanditní společnosti a práva a povinnosti osob se
společností spojených, a k podpoře činnosti nové společnosti poskytnout prostředky
v podobě vkladů, v případě komanditistů obligatorně, u komplementářů pouze pokud se
k tomu zaváží. Společenská smlouva tedy musí mít písemnou formu a podle § 57 odst.
1 ObchZ obsahovat úředně ověřené podpisy všech zakladatelů. V případě podpisu
společenské smlouvy na základě plné moci udělené některým ze zakladatelů je třeba,
aby podpis zakladatele na této plné moci byl také úředně ověřen. Tato plná moc se
následně přikládá ke společenské smlouvě. Je-li jedním ze zakladatelů komanditní
společnosti právnická osoba, podepíše jejím jménem společenskou smlouvu její
statutární orgán v souladu se způsobem provádění písemných právních úkonů zapsaným
u takové právnické osoby v obchodním rejstříku. Zákon pochopitelně nebrání
zakladatelům, aby uzavřeli i společenskou smlouvu komanditní společnosti ve formě
notářského zápisu, přičemž tato praxe se objevuje zejména tehdy, je-li společníkem
(zpravidla komanditistou) zahraniční právnická osoba a komplementář není osobou jí
ovládanou. 16 Ve své praxi jsem se však setkal s názorem, že uzavření společenské
smlouvy komanditní společnosti ve formě notářského zápisu může mít za následek nižší
operabilitu při přijímání změn společenské smlouvy v budoucnu, neboť tyto budou
muset být podle ustanovení § 63 ObchZ také provedeny ve formě notářského zápisu.
Domnívám se, že taková obava je zcela zbytečná, neboť poslední věta uvedeného
ustanovení ObchZ ukládá obecně povinnost provádět příslušné změny formou
notářského zápisu pouze tehdy, když byla povinnost notářského zápisu pro úkon,
16

Za ovládanou osobu se podle § 66a ObchZ považuje osoba, ve které jiná osoba vykonává fakticky nebo
právně, přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování jejího podniku.
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kterým se společnost zakládá, uložena přímo zákonem. Pokud se tedy uzavře
společenská smlouva komanditní společnosti ve formě notářského zápisu, lze ji dle
mého názoru nadále měnit písemným rozhodnutím všech společníků komanditní
společnosti (nestanoví-li společenská smlouva povinnost souhlasu většiny komanditistů
a většiny komplementářů) s jejich úředně ověřenými podpisy, jakkoli se může jevit
změna veřejné listiny úkonem, který povahu veřejné listiny nemá, jako nestandarní. 17
Na druhé straně je však třeba pro úplnost dodat, že pokud se společníci dohodnou přímo
ve společenské smlouvě, že veškeré její změny budou prováděny formou notářského
zápisu, zakládá nedodržení této formy dle mého názoru neplatnost příslušného úkonu
jako celku dle ustanovení § 40 odst. 1 OZ.
Náležitosti společenské smlouvy lze rozdělit na obligatorní, jejichž absence má za
následek její neplatnost, a náležitosti fakultativní. K obligatorním náležitostem
společenské smlouvy KS patří podle § 94 ObchZ:
•

Firma a sídlo společnosti,

•

určení společníků,

•

předmět podnikání,

•

určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisty,

•

výše vkladu každého komanditisty.

Obchodní firmu je možné tvořit věcně, osobně, fantazijně i smíšeně. Nezbytnou součástí
firmy je dodatek odlišující příslušnou společenstevní formu. Zakladatelé si podle § 95
ObchZ mohou jako dodatek za firmou společnosti zvolit plné znění právní formy, tedy
komanditní společnost, popřípadě jednu ze zkratek kom.spol. nebo k.s. Volba dodatku
je pro společnost závazná a musí jej užívat ve znění shodném se zápisem v obchodním
rejstříku. Sídlem komanditní společnosti se rozumí adresa, kde KS skutečně sídlí, tj.
místo, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může se společností resp. fakticky
s jejími představiteli stýkat. Vzhledem k tomu, že KS musí ohlásit plnou adresu svého
sídla rejstříkovému soudu pro účely zápisu, postačí, pokud se ve společenské smlouvě
Uvedený závěr má oporu rovněž v odborné literatuře; viz např. Kobliha, I., Kalfus, J., Krofta, J.,
Kovařík, Z., Kozel, R., Pokorná, J., Svobodová, Y.: Obchodní zákoník, Komentář, Praha: Linde Praha,
2006, s. 166, kde se výslovně uvádí, že: "Pokud stanoví zákon formu notářského zápisu pro právní úkon,
kterým se zakládá společnost, vyžaduje se forma notářského zápisu i pro změny jeho obsahu. Jestliže by
se společníci rozhodli pro formu notářského zápisu takového úkonu dobrovolně, pak úkon, jímž se mění
obsah, nemusí mít formu notářského zápisu".
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uvede pouze obec, kde se její sídlo nachází. To je pochopitelně vhodné i z praktického
hlediska, aby se při každé změně adresy sídla v rámci jedné obce (např. v situaci, kdy
sídlí daná společnost na adrese svého sídla v nájmu a její nájemní smlouva skončila)
nemusela měnit společenská smlouva. Adresa zapsaná jako sídlo komanditní
společnosti v obchodním rejstříku však musí být jako sídlo objektivně způsobilá.
Obecně lze připustit, aby sídlo komanditní společnosti bylo i v bytě, nicméně taková
skutečnost by měla vycházet z povahy činnosti společnosti a její velikosti (zpravidla by
se v takových případech jednalo o např. malé rodinné společnosti), jak ostatně výslovně
vyplývá z § 19c odst. 2 věta druhá OZ.
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Ke změně sídla komanditní společnosti ve

smyslu změny obce, ve které se nachází její sídlo, může dojít pouze změnou
společenské smlouvy. U společníka – právnické osoby musí být ve společenské
smlouvě uvedena firma nebo název a sídlo. Je-li společníkem fyzická osoba, uvádí se u
ní jméno a bydliště.
Předmět podnikání společnosti bývá zpravidla doložen listinou prokazující oprávnění
k živnostenskému či jinému podnikání. Vznik živnostenského či jiného oprávnění
k podnikání, jehož předmět je specifikován ve společenské smlouvě a má být zapsán do
obchodního rejstříku, musí být datován nejpozději ke dni zápisu do rejstříku. Předmět
podnikání nelze uvádět ve společenské smlouvě příkladmo, výčet činností musí být
taxativní a na každou podnikatelskou činnost musí společnost získat podnikatelské
oprávnění zvlášť, je-li vyžadováno.
Společenská smlouva musí obsahovat výslovné ustanovení o tom, který ze společníků je
komplementářem a který komanditistou. Pouhé uvedení výše vkladu jednotlivých
společníků rozhodně nemůže být spolehlivým indikátorem pro jejich rozlišení. Jelikož
je zákonná úprava KS v zásadě koncipovaná na principu rozdílných práv a povinností
jednotlivých druhů společníků, je toto rozlišení ve společenské smlouvě nezbytné.
Povinné vklady komanditistů tvoří, společně s vklady komplementářů, pokud jim je
vkladová povinnost uložena společenskou smlouvou, základní kapitál KS. Výše
základního kapitálu se obligatorně do obchodního rejstříku nezapisuje, protože
komplementáři, vzhledem k osobnímu charakteru KS, ručí za závazky společnosti
neomezeně. ObchZ stanoví pouze minimální výši vkladu komanditisty, která činí
§ 19c odst. 2 věta druhá OZ zní: "Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze
právnické osoby nebo rozsahu její činnosti".
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5.000,- Kč, případná úprava rozsahu vkladu nad zákonnou výši je ponechána
společenské smlouvě.
Vedle obligatorních náležitostí společenské smlouvy požadovaných zákonem si mohou
společníci tam, kde to zákon připouští, upravit uspořádání poměrů ve společnosti
odchylně. Společenská smlouva může navíc obsahovat ujednání o právech a
povinnostech společníků, která zákon neupravuje vůbec a ani je nezakazuje. K tomu je
nutné dodat, že vzhledem k některým sporným otázkám, zejména ve výkladu právního
postavení komanditistů a aplikace ustanovení o SRO, jsou taková ustanovení ve
společenské smlouvě nanejvýš žádoucí.
3.2. Období mezi založením a vznikem
Období mezi založením a vznikem je charakteristické tím, že již založená komanditní
společnost ještě nemá právní subjektivitu, tzn., zatím neexistuje (teorie často hovoří
o tzv. předběžné společnosti). Vzhledem k potřebě společnosti činit právní úkony
směřující k jejímu vzniku, obsahuje ObchZ v § 64 pravidla pro provádění takových
úkonů a jejich závaznost pro společnost.
Pokud jedná zakladatel nebo jiná osoba jménem komanditní společnosti před jejím
vznikem, jde vždy o jednání, kterým je tato osoba zavázána. Jedná-li více osob, je
vázanost z tohoto jednání společná a nerozdílná. Z jednání učiněných zakladatelem
nebo jinými osobami mezi založením a vznikem bude společnost zavázána od počátku,
pokud je společníci schválí do 3 měsíců od vzniku společnosti. Nebude-li společenská
smlouva komanditní společnosti obsahovat jiné ustanovení, postačí k takovému
schválení většina hlasů společníků. V opačném případě závazky na společnost
nepřejdou a zůstává z nich zavázána osoba, která jménem společnosti před jejím
vznikem jednala.
Pro účely schválení jednání uskutečněných před vznikem společnosti stanoví obchodní
zákoník v § 64 odst. 2 zakladatelům povinnost pořídit seznam takto uskutečněných
jednání a předložit jej společníkům ke schválení tak, aby byla dodržena výše uvedená
tříměsíční lhůta. Porušení této povinnosti zakládá společnou a nerozdílnou odpovědnost
zakladatelů za škodu, která by porušením jejich povinnosti případně vznikla věřitelům.
Tato odpovědnost zakladatelů je ve smyslu § 757 ObchZ objektivní a řídí se obecnými
ustanoveními o náhradě škody dle § 373 a násl. ObchZ. Jakmile společníci jednání
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uvedená na seznamu předloženém zakladateli schválí, je statutární orgán společnosti
povinen oznámit bez zbytečného odkladu tuto skutečnost účastníkům závazkových
vztahů vzniklých z těchto jednání.
S ustanovením § 64 ObchZ je spojena řada výkladových nejasností. V odborné
literatuře 19 jsem se setkal názorem, že zákonné ustanovení, podle něhož porušení
povinnosti pořídit seznam jednání vede k solidární neomezené odpovědnosti zakladatelů
za škodu tím způsobenou věřitelům, je nemravné, "neboť zavádí odpovědnost
zakladatelů za neuvedení skutečností, o kterých ani nemohou mít žádnou povědomost".
Jinými slovy zastává T. Dvořák jakožto autor citované odborné literatury názor, že
zakladatelé nemusí vždy nutně vědět o všech úkonech, které učiní jménem společnosti
třetí osoby, a které nemusí být nutně uvedené na jimi pořízeném seznamu a přesto za
škodu způsobenou takovou neúplností daného seznamu odpovídají věřitelům. Přestože
je předmětné ustanovení zákona formulováno poněkud nejasně, domnívám se, že
zákonodárce v § 64 odst. 2 ObchZ stanovil pro zakladatele odpovědnost za škodu,
pokud nevypracují seznam příslušných uskutečněných jednání a nepředloží jej ve
stanovené lhůtě společníkům. Pokud tak zakladatelé prokazatelně splní svou povinnost
s nejlepším vědomím o úplnosti tohoto seznamu, nelze se u nich dle mého názoru
domáhat odpovědnosti za škodu v důsledku jejich případného opomenutí zahrnout do
seznamu jednání, o jejichž existenci prokazatelně nemohli vědět. Navíc, společníci
jednání uvedená na seznamu schvalují podle § 64 odst. 2 ObchZ, což znamená, že ta
jednání, která na seznamu nejsou, nebudou schválena, a tudíž z nich bude podle § 64
odst. 1 ObchZ zavázána osoba, která dané jednání učinila. Názor autora citované
odborné literatury o nemravnosti daného ustanovení, považuji ve světle uvedených
skutečností za poněkud přepjatý.
3.3. Vznik komanditní společnosti
Vznikem KS rozumíme její konstituování jako právnické osoby. Komanditní společnost
vzniká jako právnická osoba až dnem svého zápisu do obchodního rejstříku.
Okamžikem vzniku může komanditní společnost nabývat práv a povinností, zavazovat
se a být účastníkem řízení a teprve tímto dnem může začít provozovat podnikatelskou
Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 60 a shodně viz Dvořák, T.:
Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 78.
19

21

činnost, otevírá své účetní knihy a začíná jí běžet tříměsíční lhůta pro převzetí závazků
vzniklých mezi založením a vznikem. Předpokladem vzniku KS je tedy návrh na zápis
podaný u příslušného rejstříkového soudu, který musí být podle § 96 ObchZ opatřen
úředně ověřenými podpisy všech společníků, a na takto podaný návrh navazující účinný
zápis. Návrh na zápis musí být podle § 62 odst. 1 ObchZ podán do 90 dnů od založení
společnosti nebo ode dne, kdy jí byl doručen průkaz živnostenského či jiného
podnikatelského oprávnění. Důsledkem nedodržení uvedené lhůty je zamítnutí návrhu
na zápis příslušným soudem. Společnost by v důsledku této skutečnosti nevznikla a
zakladatelům by nezbývalo jiné řešení, než opatřit nové doklady o podnikatelském
oprávnění 20 a podat nový návrh. Zmeškání uvedené lhůty tedy nelze nijak zhojit, ledaže
by soud návrhu i přes zmeškání zákonné lhůty pro jeho podání vyhověl a společnost
zapsal, neboť po provedení zápisu již rozhodnutí, kterým se zápis společnosti povolil,
nelze zrušit a rovněž se nelze domáhat určení, že společnost nevznikla (§ 68a odst. 1
ObchZ).
Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává na formuláři, jehož podobu stejně
jako povinné přílohy k jednotlivým druhům zápisů stanoví Ministerstvo spravedlnosti
vyhláškou č. 414/2011 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do
obchodního rejstříku, v platném znění. Věcně příslušným soudem k rozhodování
v rejstříkových věcech je krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud
společnosti, které se zápis týká.
Soud provede zápis komanditní společnosti do obchodního rejstříku bez vydání
rozhodnutí, pokud byly ve smyslu § 200da odst. 1 OSŘ všechny zapisované údaje řádně
doloženy příslušnými listinami vyžadovanými právními předpisy a firma zapisované KS
není zaměnitelná s jinou již existující firmou nebo není klamavá. Podle § 200da OSŘ
provádí soud zápis ke dni určenému v návrhu, nejdříve však ke dni jeho provedení.
Soud je povinen podle § 200db odst. 1 OSŘ provést zápis společnosti nebo rozhodnout
o návrhu usnesením ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem, jinak obecně do 5
pracovních dnů ode dne podání. Neprovede-li soud zápis v této lhůtě ani ve věci
nerozhodne usnesením, považuje se komanditní společnost za zapsanou dnem
následujícím po uplynutí uvedené lhůty.
Podle § 62 ObchZ poslední věty totiž platí, že pokud není "návrh podán ve stanovené lhůtě, nelze již na
základě průkazu živnostenského oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku".
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3.4. Neplatnost komanditní společnosti
Okamžikem, kdy se rozhodnutí o zápisu komanditní společnosti do obchodního
rejstříku stane provomocné, se v souladu s principem ochrany práv třetích osob
nabytých v dobré víře podle § 68a odst. 1 ObchZ uzavírá možnost zrušit rozhodnutí
o povolení zápisu společnosti do obchodního rejstříku nebo se domáhat určení, že
společnost nevznikla. Přestože tedy mohlo (např. i pochybením na straně soudu) dojít
k zápisu společnosti, jejíž společenská smlouva je neplatná pro rozpor se zákonem,
nelze připustit, aby došlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku a případnému
zásahu do práv třetích osob z toho důvodu, že společnost nebyla platně založena. Soud
může rozhodnout o neplatnosti založení společnosti, avšak pouze v rámci řízení o zápis
společnosti do obchodního rejstříku. Důsledkem zjištěných vad, které nelze odstranit
pomocí výzvy k opravě nebo doplnění návrhu dle § 43 OSŘ, je rozhodnutí soudu
o zamítnutí návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
Vedle výše uvedeného podává § 68a odst. 2 ObchZ výčet zvláštních důvodů, kdy je
možné rozhodnout o neplatnosti společnosti. Soud může neplatnost společnosti
prohlásit na návrh nebo i bez návrhu, přičemž neplatnost společnosti je při splnění
zákonných důvodů pouze deklarována a má tedy účinky ex tunc. Dokud je však
neplatná společnost zapsána v obchodním rejstříku, považuje se za existující právnickou
osobu a plnění poskytnutá v její prospěch se nepovažují za bezdůvodné obohacení.
Věcně příslušným soudem k řízení o prohlášení neplatnosti je v souladu s ustanovením
§ 9 odst. 3 písm. b) OSŘ krajský soud neboť se jedná o statusovou věc komanditní
společnosti, místně příslušný je pak krajský soud, u kterého je společnost zapsána
v obchodním rejstříku.
Prvním důvodem pro prohlášení neplatnosti komanditní společnosti podle § 68a odst. 2
ObchZ je neexistence společenské smlouvy nebo nedodržení její zákonem předepsané
formy. Dle mého názoru si lze těžko představit natolik závažné pochybení soudu,
kterým by došlo k zápisu společnosti do obchodního rejstříku, aniž by byla předložena
její společenská smlouva, tzn. prokázáno její platné založení. Prohlášení neplatnosti
společnosti pro neexistenci společenské smlouvy bude tedy zřejmě vycházet
z hypotetické situace, kdy došlo k zápisu společnosti mimo zákonem předepsaný postup
např. na základě neoprávněného přístupu k obchodnímu rejstříku. Poněkud snáze si lze
představit nedodržení předepsané formy společenské smlouvy. V souvislosti s důvodem
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prohlášení neplatnosti společnosti spočívajícím v nedodržení formy společenské
smlouvy, mohou vzniknout určité výkladové nejasnosti. Jak bylo již uvedeno výše,
musí být společenská smlouva komanditní společnosti uzavřena písemně s úředně
ověřenými podpisy zakladatelů. Je tedy otázkou, zda společenská smlouva uzavřená
v písemné formě, avšak s absencí úředního ověření podpisů, splňuje požadavek
dodržení zákonem předepsané formy. Zastávám názor, že by v případě komanditní
společnosti, která byla teoreticky do rejstříku zapsána, přestože nebyly podpisy na její
společenské smlouvě úředně ověřeny, nemuselo nutně k prohlášení její neplatnosti dojít.
Zákon totiž sankcionuje neplatností nedodržení formy společenské smlouvy, nikoli
obecně jejích formálních náležitostí. Za formální náležitosti společenské smlouvy
komanditní společnosti lze považovat obecně písemnou formu a úředně ověřené
podpisy zakladatelů, přičemž sankce neplatnosti je spojena pouze s první uváděnou (tj.
s formou). Navíc lze demonstrativně uvést další formální náležitosti společenské
smlouvy, jako je např. apostilační doložka (nemá-li Česká republika s domovskou zemí
zakladatele uzavřenou smlouvu o právní pomoci) nebo případné jiné zvláštní ověření
(superlegalizace). Podpůrně lze argumentovat dále i tím, že nedodržení písemné formy
společenské smlouvy po zápisu společnosti tak, aby byla dodržena časová posloupnost
založení a vzniku společnosti, zhojit nelze. Oproti tomu je možné doplnit podpisy
zakladatelů na společenské smlouvě jejich uznáním za vlastní dle § 74 odst. 1 NŘ, čímž
lze dle mého názoru nedostatek takové formální náležitosti odstranit, aniž by došlo
fakticky k zásahu
do časové posloupnosti řádného založení a vzniku společnosti. Pro úplnost uvádím, že
předestřenou právní otázkou se použitá odborná literatura podrobně nezabývá, byť by
dle mého názoru pozornost vzhledem k následkům, které pro danou společnost z § 68a
vyplývají, jistě zasloužila. J. Dědič nahlíží na formu společenské smlouvy následovně:
"Co se týče formy společenské smlouvy, musí mít písemnou formu s úředně ověřenými
podpisy zakladatelů, jde-li o veřejnou obchodní nebo komanditní společnost".21 Oproti
tomu určitou indikaci opačného právního názoru lze nalézt u I. Štenglové a kol., která
uvádí, že ustanovení § 68 odst. 2 písm. a) ObchZ "...postihuje případy, kdy...nebyla
uzavřena společenská smlouva písemně či společenská či zakladatelská smlouva nebo
21

Viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 348.
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listina kapitálové společnosti nebyla uzavřena ve formě notářského zápisu". 22 Druhá
citace dle mého názoru tedy nepřímo připouští, že absence úředního ověření podpisů na
společenské smlouvě dané společnosti nutně nemusí spadat pod výše uvedený důvod
neplatnosti příslušné společnosti.
K prohlášení komanditní společnosti za neplatnou může rovněž dojít, je-li její předmět
podnikání nedovolený nebo odporuje veřejnému pořádku. Nedovolenost předmětu
podnikání spočívá ve výkonu zakázané činnosti nikoli činnosti bez příslušného povolení
(kdy jde o činnost neoprávněnou). Pro výklad pojmu „veřejný pořádek“ se použijí
příslušné veřejnoprávní předpisy upravující skutkové podstaty deliktů, jejichž spáchání
je v rozporu s veřejným pořádkem.
K prohlášení neplatnosti komanditní společnosti může rovněž dojít za situace, kdy její
společenská smlouva postrádá údaj o firmě, vkladech společníků nebo o předmětu
podnikání. Posledními důvody, které mohou vést dle § 68a ObchZ k prohlášení
neplatnosti komanditní společnosti, jsou nezpůsobilost všech zakládajících společníků a
nízký počet zakladatelů, který v rozporu se zákonem nedosahuje alespoň dvou, resp. u
komanditní společnosti po jednom na straně každého druhu společníků.
Komanditní společnost vstupuje ex lege ke dni právní moci rozhodnutí příslušného
soudu o její neplatnosti do likvidace. Podkladem pro zápis vstupu společnosti do
likvidace do obchodního rejstříku je rozhodnutí soudu o prohlášení neplatnosti.
Jmenování likvidátora spadá podle § 71 odst. 1 ObchZ do kompetence statutárního
orgánu neplatné komanditní
společnosti, nestanoví-li její společenská smlouva jinak. Teprve v případě prodlení
statutárního orgánu se jmenováním likvidátora (statutární orgán nejmenuje likvidátora
bez zbytečného odkladu), přechází oprávnění jmenovat likvidátora na soud. Vzhledem
k tomu, že neplatnost společnosti je v zásadě její interní záležitostí, zůstávají podle
ustanovení § 68a odst. 4 ObchZ nedotčeny právní vztahy, do nichž společnost vstoupila
před prohlášením neplatnosti. Nelze se tedy dovolávat neplatnosti smluv uzavřených
mezi společností a třetími osobami do okamžiku právní moci rozhodnutí o neplatnosti
společnosti. Současně trvá také povinnost komanditistů (i komplementářů, pokud se
zaváží k vkladové povinnosti) splatit nesplacené části vkladů, avšak pouze v případě, že
Viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník: Komentář. 12. vydání, Praha:
C.H.Beck 2009, s. 277.
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to vyžaduje zájem věřitelů na splnění závazků společnosti prohlášené za neplatnou.
Pokud však lze uspokojit věřitele z majetku, kterým společnost disponuje po vstupu do
likvidace, nebude likvidátor po společnících doplacení vkladů zřejmě požadovat.
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4. VKLAD SPOLEČNÍKŮ DO KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI A ZÁKLADNÍ
KAPITÁL
4.1. Pojem vkladu společníků do společnosti
V komanditní společnosti patří vkladová povinnost mezi základní zákonné povinnosti
komanditistů, 23 komplementáři mohou vkladovou povinnost převzít dobrovolně.
Podstatou vkladové povinnosti je závazek společníka spočívající v poskytnutí
nenávratného plnění společnosti, které se označuje jako vklad. Majetek, který je
předmětem vkladu, musí být převoditelný, protože přechází na společnost a z účetního
hlediska tvoří její vlastní zdroj. Pokud by naopak společnosti vznikl v souvislosti
s přenecháním majetku závazek jej vrátit, nejednalo by se o vklad, ale účetně o cizí
zdroj.
Předmětem vkladu do komanditní společnosti je majetek představovaný buď penězi,
nebo jinými hodnotami, které musí být v době vzniku vkladové povinnosti penězi
ocenitelné. Peněžitý vklad představují vždy peníze jako platidlo bez ohledu na to, zda
jde o měnu českou nebo zahraniční. Předmětem nepeněžitého vkladu může být jakákoli
převoditelná a penězi ocenitelná majetková hodnota jiná než peníze, která musí být
navíc ve společnosti hospodářsky využitelná v souvislosti s předmětem podnikání.
Majetkové hodnoty bezprostředně a neoddělitelně spojené s osobou společníka, stejně
jako závazky k výkonu práce nebo poskytování služeb, ObchZ jako vklady
nepřipouští. 24 Předmětem nepeněžitého vkladu je zpravidla věc určená jednotlivě, právo
nebo spoluvlastnický podíl k této věci, podnik nebo jeho část, pohledávky či jiné
hodnoty splňující zákonnou definici. Také v případě směnky, šeku, ochranné známky či
know-how se tedy pojmově jedná o vklad nepeněžitý.
Je-li předmětem vkladu podnik nebo jeho část, odkazuje ObchZ na ustanovení § 476 a
násl., které přímo počítá s uzavřením písemné smlouvy o vkladu podniku nebo jeho
části. V případě, že se jako součást podniku nebo jeho části vkládají nemovitosti, musí
přímo smlouva obsahovat prohlášení vkladatele a jeho podpis musí být na smlouvě
úředně ověřen.
Podle § 97a ObchZ platí, že "Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad
ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5000,- Kč".
23

24

Srov. § 59 odst. 2 ObchZ.
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Obchodní zákoník dále v § 59 odst. 6 ObchZ blíže rozvádí i podmínky, za kterých se
předmětem nepeněžitého vkladu stává pohledávka. Na její postoupení se přiměřeně
použijí ustanovení § 524 a násl. OZ s tím, že společník, který na společnost příslušnou
pohledávku jakožto nepeněžitý vklad převedl, ručí společnosti za její dobytnost, avšak
pouze do výše jejího ocenění (viz níže). Podle § 59 odst. 8 ObchZ však nemůže být,
nepeněžitým vkladem pohledávka vůči společnosti. Takovou pohledávku lze započíst
proti pohledávce společnosti na splacení vkladu pouze, pokud tak stanoví zákon (viz
níže v podkapitole o ručení společníků).
ObchZ řeší v § 59 odst. 7 rovněž situace, kdy dojde v okamžiku vzniku společnosti,
nebo po vzniku společnosti v okamžiku splacení nepeněžitého vkladu, ke změně
(snížení) jeho hodnoty, a to oproti částce, která byla pro takový vklad stanovena při
založení společnosti, nebo na kterou byl oceněn. Společník, který takovýto vklad do
společnosti vložil, je povinen doplatit uvedený rozdíl v penězích, ledaže ze společenské
smlouvy vyplývá jiný způsob jeho úhrady. Mám za to, že i když zákon připouští
možnost stanovit jiný, než peněžitý způsob úhrady takového doplatku ve společenské
smlouvě, nelze ani tento doplatek „dorovnat“ provedením prací nebo poskytnutím
služeb, tedy např. závazkem poskytovat bezplatné roční vedení účetnictví pro
společnost. Vloží-li společník do společnosti vklad ve formě dočasného práva užívání
nebo požívání a toto právo zanikne před uplynutím sjednané doby, je společník povinen
hradit újmu tím vzniklou bez výjimky v penězích.
U komanditní společnosti obecně neplatí povinnost stanovit hodnotu nepeněžitého
vkladu na základě posudku znalce. 25 Pokud se však společníci na takovém způsobu
stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu ve společenské smlouvě dohodnou, nejsou
vázáni ustanovením § 53 odst. 3 ObchZ a volba osoby znalce je ponechána na jejich
svobodné vůli resp. společné dohodě. Dle mého názoru však samozřejmě nic nebrání
dodržení naprostého formalismu a dohodě na postupu podle ustanovení § 59 odst. 3
ObchZ, tj. stanovení peněžitého vkladu soudem jmenovaným znalcem nezávislým na
společnosti. Je pak ovšem otázkou, zda by soud i v takovém případě mohl navrženého
znalce odmítnout a ustanovit pro tyto účely jiného znalce ze seznamu znalců a
tlumočníků. Dle mého názoru by praktické řešení této otázky záviselo na tom, zda by se
společníci dohodli na úplném použití pravidel stanovených § 59 odst. 3 ObchZ pro
25

A contrario § 59 odst. 3 ObchZ věta druhá.
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soudem jmenovaného znalce (tj. včetně skutečnosti, že soud není návrhem osoby znalce
vázán) nebo by se rozhodli pouze pro aplikaci některých principů uvedeného ustanovení
ObchZ.
Pro úplnost je třeba dodat, že význam pojmů „vklad“ a „vklad společníka“ ve smyslu
definic uvedených v obchodním zákoníku lze bezvýhradně aplikovat pouze na
společnosti kapitálové. Podle § 58 ObchZ se pod pojmem „vklad“ rozumí peněžitý nebo
nepeněžitý vklad společníka do základního kapitálu společnosti. Podle § 59 odst. 1
ObchZ je „vkladem společníka“ souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi
ocenitelných hodnot, které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem
nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. Není-li ve společenské smlouvě stanoveno
jinak, nemají komplementáři povinnost ani ke vkladu společníka ani ke vkladu ve výše
uvedeném smyslu. I když se však komplementáři ve společenské smlouvě zaváží, že do
společnosti vloží určité prostředky nebo hodnoty, nemusí to nutně znamenat, že takto
vložený majetek představuje vklad společníka nebo vklad ve smyslu definic těchto
pojmů uvedených v obchodním zákoníku, pokud to nebude společenskou smlouvou
výslovně stanoveno. Účast komplementáře v komanditní společnosti je zákonnou
podmínkou jejího založení a vzniku, a proto nelze závazek komplementáře k vložení
určitého majetku do společnosti automaticky a bez dalšího považovat za vklad
společníka. Ani zvýšení účasti komplementáře ve společnosti nemůže být dle mého
názoru s vložením majetku do společnosti spojeno automaticky, pokud to společenská
smlouva výslovně nestanoví. Co se týče určení majetku vloženého komplementářem do
společnosti, může se komplementář zavázat, že jím vložené prostředky a hodnoty budou
účetně určeny např. do zvláštního fondu, což vylučuje jejich povahu jakožto vkladu ve
smyslu § 58 ObchZ. Výše základního kapitálu tvořená součtem vkladů komanditistů tak
nemusí být takovým závazkem komplementáře ve společenské smlouvě dle mého
názoru vůbec ovlivněna.
4.2. Základní kapitál v komanditní společnosti
Oproti veřejné obchodní společnosti vytváří komanditní společnost dle ustanovení § 58
odst. 2 ObchZ základní kapitál. Zákonná definice uvedená v § 58 odst. 1 ObchZ
vymezuje základní kapitál jako "peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých
vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti." Obchodní zákoník tedy
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nechápe základní kapitál jako určitou majetkovou hodnotu, kterou společník převádí na
společnost a tato se následně stává majetkem společnosti, nýbrž pouze jako hodnotové
vyjádření vkládaného majetku v penězích, konkrétně v jednotkách české měny.
S ohledem na ostatní majetkové pojmy, se kterými obchodní zákoník operuje, není tedy
zapsaná výše základního kapitálu dokladem bonity ani solventnosti společnosti.
U komanditní společnosti je nadto význam základního kapitálu jako určité minimální
záruky krytí zdrojů potlačen existencí celým majetkem ručícího vlastnického elementu
v podobě komplementářů. Nadto, ani minimální výše základního kapitálu v komanditní
společnosti odpovídající 5.000,- Kč 26 nemůže být považována za dostatečnou záruku za
závazky dané společnosti vůči jejím věřitelům. Základní kapitál je ve svém dalším
významu považován za souhrn primárních prostředků sloužících a využitelných při
zahájení podnikatelské činnosti. I význam tohoto pojetí je s přihlédnutím k minimální
výši základního kapitálu v komanditní společnosti spíše okrajový. Rovněž význam
základního kapitálu jako základny pro určení účasti jednotlivých společníků na
společnosti, není u komanditní společnosti z materiálního hlediska naplněn. Z účetního
hlediska je základní kapitál stranou pasiv bilance a tvoří jednu z položek vlastního
kapitálu. Jeho výše však, na rozdíl od výše jiných položek tvořících bilančně vlastní
kapitál, nezávisí na výsledcích hospodaření společnosti. 27
U KS je povinně vytvářený základní kapitál představován peněžním vyjádřením
souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech komanditistů do základního kapitálu
KS, ale jeho výši není nutno zapisovat do obchodního rejstříku, vzhledem
k neomezenému ručení komplementářů. Do obchodního rejstříku je však nutné zapsat
výši vkladu každého komanditisty a rozsah jeho splacení. Pokud komplementáři
poskytnou dobrovolně vklad do základního kapitálu společnosti nebo na základě
příslušného ustanovení společenské smlouvy, zvýší se základní kapitál o i peněžní
vyjádření jimi vložených hodnot, jelikož platnost § 58 odst. 1 ObchZ je dána obecně pro
všechny formy obchodních společností. Výše dobrovolných vkladů komplementářů se

Tato částka odpovídá podle § 97a ObchZ minimální výši vkladu každého komanditisty do základního
kapitálu společnosti.
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Uvedené významy základního kapitálu ve společnosti převzaty pro účely aplikace na komanditní
společnost z Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako
podnikatelé, 5. vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 39 a násl.
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však do obchodního rejstříku nezapisuje, neboť se obecně jedná z hlediska zákona
o institut fakultativní.
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5. PODÍLY SPOLEČNÍKŮ V KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
5.1. K pojetí podílů v komanditní společnosti obecně
Podíl je legálně definován v ustanovení § 61 ObchZ jako účast společníka na
společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Svou povahou tedy vyjadřuje podíl
určitý právní poměr společníka ke společnosti, ve kterém je obsažen poměrně
komplikovaný konglomerát právních vztahů. S jistou dávkou nadsázky lze podíl označit
jako rámcový dvoustranný pseudo-obligační vztah společníka a společnosti. Co se týče
právní povahy, je podíl způsobilým předmětem právních vztahů a z ustanovení § 118
odst. 1 OZ vyplývá, že je tzv. jinou majetkovou hodnotou. Z toho T. Dvořák dovozuje,
že podíl nelze považovat za předmět práva vlastnického, neboť tím mohou být pouze
věci v právní slova smyslu. Na základě uvedeného předpokladu pak dospěl T. Dvořák
k závěru, že "Podíl jakožto jiná majetková hodnota je předmětem majitelství, resp.
majitelského práva; proto nelze hovořit o o vlastnících podílu nýbrž výlučně o jeho
majitelích". 28 To by však dle mého názoru znamenalo, že v souvislosti s podílem nelze
podat například vlastnické žaloby, nebo že podíl nelze v dobré víře vydržet apod.
S takovým závěrem se neztotožňuji a přikláním se spíše k opačnému publikovanému
odbornému názoru J. Dědiče, 29 z něhož vyplývá, že vlastnické právo nelze vnímat
pouze v rámci úzkého pozitivistického doktrinárního výkladu, ale naopak jako širší
právní institut, jemuž by měla být poskytována právní ochrana nejvyššího stupně.
Z ustanovení čl. 11 LZPS plyne, že každý má právo vlastnit majetek, nikoli pouze věci,
a dále, že dědění majetku se zaručuje. Ustanovení § 123 OZ uvozující způsoby výkonu
vlastnického práva také nehovoří o věci, ale o předmětu vlastnického práva, čímž dává
s určitou nadčasovostí prostor budoucímu rozšiřujícímu výkladu objektů, které mohou
být předmětem vlastnictví. Přestože tedy ostatní ustanovení občanského zákoníku
o právu vlastnickém již striktně operují s pojmem věc, přikláním se k názoru, že je třeba
majiteli podílu přiznat k jeho majetku stejná práva, jako mají vlastníci věci, jelikož je
nezbytné zajistit nejen věci v právním slova smyslu, ale veškerému majetku, maximální
právní ochranu, kterou LZPS předpokládá. Lze ostatně uzavřít, že rovněž T. Dvořák,
který původně bez dalšího striktně rozlišoval ve své starší publikaci mezi vlastnictvím a
28

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.118.

29

Viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 1020.
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majitelstvím podílu, ve své novější publikaci k dané problematice dle mého názoru
naprosto správně připustil, že toto formální rozlišení vlastnictví a majitelství v ústavně
právní rovině postrádá praktický význam a přiklonil se k tomu, že právům majitelů
podílu bude zřejmě v ústavně právní rovině zajištěna stejná úroveň ochrany, jako
vlastníkům věcí. 30
V obecné rovině v sobě podíl zahrnuje kvalitativní a kvantitativní stránku. Kvalitativní
stránka podílu v komanditní společnosti, přestože není v zákoně nikde explicitně
definována, je odvoditelná od souboru práv a povinností, které dle zákonné definice
podílu náleží společníkům. Mezi základní práva společníka ve společnosti plynoucí
z jeho podílu patří právo na podíl na zisku, likvidačním zůstatku, vypořádací podíl a
právo účasti na řízení společnosti. Za základní povinnosti vtělené v podílu lze
považovat povinnost ručební a vkladovou.
Kvantitativní stránkou podílu je vyjádření majetkové účasti společníka na společnosti.
A priori je nutné odmítnout teze vykládající majetkovou účast společníků na společnosti
jako spoluvlastnické právo společníků k majetku společnosti, neboť majetek společnosti
a společníků je důsledně oddělen a teprve nastane-li právem předvídaná skutečnost
(např. likvidace společnosti), dochází zpravidla ke vzniku nároku společníka na
vypořádání určitou částí majetku společnosti. V této souvislosti je třeba důsledně
rozlišovat pojem velikost (výše) podílu a hodnota podílu. Zatímco velikost podílu se
zpravidla uvádí v procentech nebo zlomkem z čistého obchodního majetku a je relativně
stálou veličinou, hodnota podílu se mění podle výsledků hospodaření společnosti
v daném období a lze ji přesně určit vždy ke konkrétnímu okamžiku. Z uvedeného lze
tedy dovodit, že v okamžiku založení společnosti lze přesně určit velikost i hodnotu
podílu jednotlivých společníků, neboť společnost k tomuto okamžiku ještě nezačala
podnikat a vstupovat do obchodních vztahů. Během činnosti společnosti lze přesnou
hodnotu podílu určit pouze ke konkrétnímu okamžiku a v návaznosti na právní
skutečnost podmiňující její určení. 31 U stanovení velikosti podílu společníků
komanditní společnosti však může dojít k poměrně paradoxní situaci. Zákonná úprava

30

Viz Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 112 - 114.

Ke stránkám podílu, hodnotě a velikosti podílu viz blíže Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs
obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 51 a násl.
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KS ani VOS neobsahuje bližší úpravu podílu společníka ve společnosti. Určení velikosti
podílu by tedy mělo být součástí společenské smlouvy, jinak je nutno dovodit z úpravy
komanditní společnosti, jako společnosti osobní, že podíly společníků jsou stejné. Dle
mého názoru lze připustit, aby se výše podílu komanditisty s využitím odkazu
uvedeného v § 93 odst. 4 ObchZ stanovila dle ustanovení § 114 odst. 1 ObchZ jako
poměr vkladu komanditisty k základnímu kapitálu společnosti. Způsob určení velikosti
podílu komplementáře není výslovně stanoven, je však dle mého názoru nepochybné, že
ji nelze stanovit jako nulovou. Domnívám se tedy, že praktické řešení vycházející
z konkrétních potřeb dané společnosti a jejich společníků spočívá v úpravě velikosti
podílů ve společenské smlouvě. Obecně je totiž zřejmé, že přestože komplementáři
nemusí do společnosti vnášet vklady, bývá nezřídka hodnota vkladu komanditistů
vyvážena know-how a praktickou zkušeností, kterou do společnosti přináší
komplementáři. Vzhledem k tomu, že ani formulář návrhu na zápis nebo zápis změny
zapsaných údajů do obchodního rejstříku vůbec s uvedením výše podílu jednotlivých
společníků nepočítá, nemá tato otázka v praktickém životě společnosti (až na zvláštní
konkrétní případy, kdy je řešení této záležitosti předmětem společenské smlouvy)
zásadního významu a lze ji dle mého názoru bez obav ponechat čistě teoretickému
zkoumání.
Obchodní zákoník vedle pojmu podíl operuje v rámci svých legislativních zkratek dále
s pojmy podíl na zisku, vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku (viz níže).
V případě všech uvedených se však nejedná o zvláštní druhy podílu, ale o práva, která
v sobě podíl společníka na společnosti zahrnuje, a která jsou aktivována určitou právní
skutečností, tj. vytvořením zisku, zánikem účasti společníka na společnosti jinak než
převodem podílu a zrušením společnosti s likvidací.
5.2. Problematika rozdělení podílů společníků
Jelikož podíl společníka KS vyjadřuje jednotu práv a povinností, nelze z něj jednotlivá
práva a povinnost vyčlenit samostatné dispozici. Podíl je tedy v tomto smyslu
jednotným a nedělitelným předmětem právních vztahů. Uvedený princip jednotnosti
podílu samozřejmě nebrání možnému rozdělení podílu při jeho převodu nebo přechodu.
Rozdělení podílu komplementáře ObchZ výslovně neupravuje ani v rámci ustanovení
o komanditní společnosti ani v ustanoveních týkajících se VOS. Z toho lze dle mého
34

názoru dovodit, že rozdělení podílu komplementáře KS není zákonem připuštěno, byť
T. Dvořák zastává ve své odborné literatuře opačný názor, když uvádí, že: "Co se podílu
komplementářů týče, zákon zde nestanoví žádné zvláštní podmínky, neboť u
komplementářů není zákonná vkladová povinnost ani minimální povinná výše vkladu". 32
Ve vztahu k rozdělení podílu komanditistů pak uvedený autor výslovně uvádí, že:
"Stran komanditistů je situace výrazně komplikovanější. Zde je třeba respektovat
předpis ust. § 117 obch.z. Rozdělení podílu je možné, avšak pouze při převodu nebo
přechodu podílu". 33 Domnívám se, že citovaný názor není správný. Mám totiž za to, že
pokud se předpokládá, že právní úprava osobních společností je přísnější než u
společností kapitálových, byla by výše uvedená interpretace s takovým předpokladem
v příkrém rozporu, pokud by připouštela rozdělení podílů společníků VOS a
komplementářů KS bez jakýchkoliv omezujících podmínek, kdežto u komanditistů
přiměřeně podle ustanovení o SRO s omezeními uvedenými v § 117 ObchZ. Stejného
účelu, k jakému by směřovalo nepřípustné rozdělení podílu komplementáře, by dle
mého názoru bylo možné v komanditní společnosti dosáhnout pouze přistoupením
komplementáře nebo více komplementářů ke společnosti změnou společenské smlouvy
podle § 83 ObchZ. Domnívám se, že žádné zákonné ustanovení ObchZ nebrání přijetí
rozhodnutí o změně společenské smlouvy příslušné KS např. tak, že se podíl na
společnosti patřící jednomu stávajícímu společníkovi rozdělí na poloviny a původní i
nový společník budou vlastnit každý podíl o velikosti jedné poloviny původního podílu.
Je však evidentní, že tento postup je z procesního hlediska odlišný od "typického"
rozdělení obchodního podílu upraveného § 117 ObchZ. Zatímco u komplementáře
komanditní společnosti by změna společenské smlouvy byla nezbytnou podmínkou pro
rozdělení jeho podílu, k němuž však nemusí nutně docházet pouze v zákonem taxativně
stanovených případech, u SRO je nezbytná změna společenské smlouvy (ve smyslu
určení společníků) až důsledkem provedení rozdělení podílu. To je však podle úpravy
SRO přípustné pouze při jeho převodu nebo přechodu na dědice a se souhlasem valné
hromady. Lze však připustit, že uvedené rozlišení obou institutů zřejmě nevyvrací
případnou argumentaci, že po celkové věcné stránce (byť v jiném pořadí jednotlivých
32

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.120.
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Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.120.
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úkonů) se jedná o naprosto identické postupy. Konkrétně by to znamenalo, že v obou
případech dochází ke změně společenské smlouvy a v obou případech je taková změna
podmíněna rozhodnutím orgánů společnosti (společníky, valnou hromadou), přičemž
omezení uvedené v § 117 ObchZ pouze na okamžik převodu nebo přechodu podílu je
v zásadě bez právního významu, neboť v praxi obvykle zřejmě jiné situace, při kterých
by mělo dojít k rozdělení podílu, nastat nemohou. Naznačenou argumentaci lze sice
v (záměrně) uvedené obecné podobě připustit, hlavní rozdíl mezi oběma výše
popisovanými instituty však spočívá v rozhodovací většině u příslušných orgánů.
Zatímco o přistoupení ke společenské smlouvě musí podle § 97 odst.4 ObchZ
rozhodnout všichni společníci (samozřejmě za předpokladu, že společenská smlouva
toto kvorum nesnižuje), rozhoduje valná hromada o přechodu obchodního podílu podle
§ 117 ObchZ pouze prostou většinou hlasů.
Rozdělení podílu komanditisty lze s odkazem na § 93 odst. 4 ObchZ provést analogicky
podle výše zmiňované právní úpravy obsažené v ustanovení § 117 ObchZ. Toto
zákonné ustanovení v zásadě nabízí dvě varianty rozdělení. Předně může původní
komanditista ukončit svoji účast ve společnosti zcela a jeho podíl bude rozdělen dvěma
nebo více osobám (třetím osobám nebo komanditistům), které se v případě třetích osob
stávají novými komanditisty společnosti, nebo v případě stávajících komanditistů
navyšují svůj podíl ve společnosti. Druhou alternativou je situace, kdy si převodce účast
ve společnosti částečně ponechá, ale rozdělí svůj podíl a něj připadající vklad na více
podílů a vkladů na ně připadajících.
Jeden nebo více takto vyčleněných podílů pak daný komanditista převede na třetí osoby
nebo stávající komanditisty. Obě výše uvedené varianty rozdělení podílu musí
respektovat podmínku zachování minimální výše vkladu připadající na jednoho
komanditistu podle ustanovení § 97a ObchZ. Rozdělení lze provést, nebude-li
vyloučeno společenskou smlouvou, a pokud s ním budou souhlasit společníci
analogicky jako valná hromada podle § 117 odst. 1 ObchZ. Otázkou zůstává, zda bude
pro rozhodnutí o rozdělení potřeba hlasů všech společníků, nebo zda při absenci
konkrétního ustanovení ve společenské smlouvě řešícího tuto otázku postačuje většina
hlasů společníků v rámci jednotlivých skupin nebo většina hlasů všech společníků.
Přestože se předestřená otázka na první pohled jeví poměrně jednoduše, je třeba pro
vyvození jednoznačného závěru a priori vymezit, zda se v případě rozdělení podílu
36

komanditisty jedná o změnu společenské smlouvy (otázku převodu nebo přechodu
podílu jako podmínku rozdělení ponechejme dočasně stranou). Předně je třeba
respektovat zvláštní ustanovení v § 97 odst. 4 ObchZ, dle kterého je ke změně
společenské smlouvy zapotřebí souhlasu všech společníků, nestanoví-li obchodní
zákoník jinak, přičemž společenská smlouva může stanovit, že k její změně postačuje
souhlas většiny komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů. V případě
rozdělení podílu komanditisty existuje v odborné literatuře názor, že se jedná
o rozhodnutí mající povahu změny společenské smlouvy, avšak důvodem této změny
není kolektivní vůle společníků, ale jiná právní skutečnost. 34 Podkladem pro změnu
společenské smlouvy by tedy mělo být v souladu s předestřeným názorem rozhodnutí
společníků o udělení souhlasu s rozdělením podílu, které je učiněno většinou
souhlasných hlasů komplementářů a komanditistů, nestanoví-li společenská smlouva
jinak, a dalšího rozhodnutí společníků o změně společenské smlouvy nebude třeba.
V této souvislosti zastávám názor, že dochází-li u právního postavení komanditistů
k aplikaci příslušných ustanovení o společnosti s ručením omezeným, nelze tyto použít
izolovaně, ale v celé jejich logice právní úpravy příslušné společenstevní formy.
Z tohoto titulu bych si tedy při řešení výše předestřené otázky analogicky vypomohl
spíše ustanovením § 141 odst. 1 ObchZ věty druhé před středníkem, podle kterého se
rozhodování společníků (aplikováno na KS) o udělení souhlasu k rozdělení obchodního
podílu komanditisty nepovažuje za rozhodování o změně společenské smlouvy.
S podporou uvedeného ustanovení lze tedy dle mého názoru považovat většinu hlasů
komplementářů společně s většinou hlasů komanditistů za dostačující pro udělení
souhlasu k rozdělení podílu komanditisty. Dle mého názoru nemusí být dané rozhodnutí
přjato ve formě notářského zápisu, kterou zákon stanoví v § 141 odst. 1 větě druhé za
středníkem, neboť ve vztahu ke komanditní společnosti jako takové ObchZ povinnosti
činit právní úkony ve formě notářského zápisu nepředepisuje. Rozhodnutí společníků
o udělení souhlasu k rozdělení podílu komanditisty má však nepochybně povahu
právního úkonu, který se týká změny společnosti, resp. její vlastnické struktury, a bude
tedy vyžadovat písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Při rozdělení podílu při

Viz např. Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.132, Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 275.
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jeho převodu platí, že převodce ručí nabyvatelům za závazky, které byly spolu
s podílem převedeny.
5.3. Převod a přechod podílu komplementářů
Převod podílu komplementáře není dle mého názoru s ohledem na osobní vazby
komplementáře KS (stejně jako společníka VOS) ke společnosti možný. 35 Tento závěr
má oporu rovněž v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR. 36 Přes absenci výslovné
zákonné úpravy a v protikladu s rozhodovací prací nejvyšší instance obecných soudů
však někteří autoři odborné literatury37 připouští převod podílu komplementáře s tím, že
jde o krok značně netypický a výjimečný, který bude podléhat schválení všech nebo
dohodnuté většiny společníků, kteří ve svém rozhodování posoudí vlastnosti, zkušenosti
a dovednosti nabyvatele s ohledem na jeho osobní účast na podnikání společnosti.
Smlouva upravující samotný převod by měla být typově smlouvou inominátní podle
§ 269 odst. 2 ObchZ a mít podle ustanovení § 261 odst. 3 písm. a) ObchZ povahu
absolutního obchodního závazkového vztahu. Dle uvedeného názorového proudu může
tedy komplementář svůj podíl převést na jiného komplementáře nebo na třetí osobu
(nikoli na komanditistu), přičemž nabyvatel, který se stane komplementářem, musí
splňovat podmínky ustanovení § 93 odst. 2 ObchZ. Vzhledem k tomu, že obchodní
zákoník s převodem podílu komplementáře výslovně nepočítá, může v této souvislosti
působit aplikovatelnost § 87 ObchZ o ručení společníků za závazky společnosti při
použití na komplementáře komanditní společnosti určité komplikace. Uvedené
ustanovení totiž používá v odstavci 1 pojem přistoupivšího společníka (rozuměj

Shodně např. viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 408,
implicitně vyplývá rovněž z Pelikánová, I., Černá, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního
práva a družstva. II. díl, Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 362.
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Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 331/2002 ze dne 5.11.2002, ve kterém uvedený
soud výslovně uvádí: "...vzhledem k tomu, že obchodní zákoník nepřipouští ukončení účasti společníka ve
veřejné obchodní společnosti převodem podílu, nelze než uzavřít, že při postupu podle § 83 obch. zák.
nemohou vystupující a přistupující společník – dochází-li k těmto změnám návazně – vypořádávat
ukončení a nabytí účasti ve společnosti mezi sebou, ale musí je vypořádat se společností". Dle mého
názoru nelze než uzavřít, že pokud není přípustný smluvní převod podílu společníka veřejné obchodní
společnosti, platí totéž pro podíl komplementáře komanditní společnosti.
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38

analogicky komplementáře) a v odstavci 2 společníka, jehož účast za trvání společnosti
zanikla, čímž pojmově odkazuje na úpravu v ustanovení § 83 ObchZ, jejíž princip je od
smluvního převodu odlišný. J. Dědič 38 coby odpůrce přípustnosti převodu podílu
komplementáře zastává názor, že jedinou možností vstupu nového komplementáře do
společnosti je přistoupení změnou společenské smlouvy, přičemž přistoupivší
komplementář pak ručí i za závazky společnosti vzniklé před jeho přistoupením
s právem regresu na poskytnuté plnění a náklady s tím spojené. U společníka, kterému
zanikla účast ve společnosti zákonem výslovně předvídaným způsobem, trvá po
skončení jeho účasti na společnosti ručení jen za závazky společnosti, které vznikly
před skončením takové účasti. T. Dvořák jakožto zastánce přípustnosti převodu podílu
komplementáře 39 naopak vychází z teze, že převodce okamžikem účinnosti smlouvy
o převodu podílu přestává ručit za závazky společnosti podle § 87 odst. 2 ObchZ a toto
ručení přechází v uvedeném rozsahu na nabyvatele. Uvedený autor však nepřipouští,
aby nabyvatel mohl uplatnit právo regresu vůči ostatním společníkům dle § 87 odst. 1
ObchZ. V teoretické rovině se domnívám, že hlavním hodnotícím kritériem soudu
provádějícího změnu zápisu komplementáře do obchodního rejstříku by byla
nepochybně ochrana práv 3. osob, resp. věřitelů společnosti. Pokud změnou společenské
smlouvy vystoupí komplementář ze společnosti a na jeho místo nastoupí nový, zvyšuje
se okruh osob, které věřitelům ručí za závazky společnosti vzniklé před předmětnou
změnou s tím, že věřitel by byl oprávněn ve stanovených případech uplatnit svůj nárok
na splnění závazku společnosti jak vůči původnímu komplementáři jako ručiteli, tak i
vůči nově přistoupivšímu komplementáři (který má v závazcích vzniklých před jeho
přistoupením právo regresu na ostatních komplementářích i na komplementáři, jehož
účast ve společnosti zanikla). V případě smluvního převodu podílu komplementáře tak,
jak jej prosazují jeho zastánci s výše uvedenými závěry týkajícími se ručení, by byl pro
věřitele okruh případně postihovaných ručitelů užší, neboť by se již nemohli obrátit na
osobu, jejíž účast jako komplementáře společnosti zanikla. I kdyby tedy byla teoreticky
připuštěna převoditelnost podílu komplementáře z důvodu, že zákon ji výslovně
nezakazuje, s čímž nesouhlasím, nelze dle mého názoru vyloučit zamítavý postoj soudu
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při zápisu takové změny do obchodního rejstříku z důvodu snížení ochrany věřitelů
společnosti. V takovém případě by společníkům, kteří smlouvu o převodu podílu
uzavřeli, nezbývalo než podat žalobu na určení platnosti převodní smlouvy. Ve světle
výše uvedeného tedy nelze z mého pohledu jinak, než dát za pravdu názoru, který
smluvní převod podílu komplementáře komanditní společnosti nepřipouští. Pro úplnost
dodávám, že pokud Nejvyšší soud ČR výslovně ve svém rozsudku deklaroval, že podíl
společníka VOS (analogicky tedy komplementáře KS) smluvně převést nelze, jeví se
jakékoli právní názory odůvodňující legitimitu převoditelnosti podílu spíše jako
akademické, v praxi by však postup v souladu s nimi mohl být dle mého názoru spojen
s nikoli nevýznamnými právními riziky.
Možnost přechodu podílu komplementáře naopak nevzbuzuje pochybnosti a lze ji
dovodit z právní úpravy důvodů zrušení a likvidace VOS uvedené v § 88 odst.1 ObchZ.
Zemře-li fyzická osoba komplementář, musí ve společnosti zůstat alespoň dva
společníci (komplementář a komanditista) a společenská smlouva musí dědění podílu
připouštět, jinak je jeho dědění nepřípustné. Dle mého názoru je požadavek na existenci
alespoň dvou společníků nezbytné vykládat tak, že za jednoho z takto zůstávajících
společníků se považuje i dědic, neboť podmiňovat dědění podílu existencí (vedle
dědiců) alespoň dvou dalších společníků, se nejeví příliš prakticky. Na druhé straně
požadavek na existenci alespoň dvou dalších společníků různého druhu vedle dědice se
jeví logicky v situaci, kdy dědic není způsobilý stát se komplementářem (např.
nesplňuje podmínky § 93 odst. 2 ObchZ), neboť pak by v důsledku existence pouze
jediného komanditisty mohlo následovat zrušení společnosti. V odborné literatuře 40
jsem se setkal i s poněkud ojedinělým chápáním ustanovení o přechodu podílu
komplementáře, podle něhož ve společnosti musí zůstat krom dědice alespoň další dva
komplementáři, jinak by bylo dědění nepřípustné. Podle uvedené konstrukce
prezentované T. Dvořákem by však dle mého názoru musela dikce § 93 odst. 4 ObchZ
požadovat, aby se na právní postavení komplementářů (nikoli na společnost jako celek)
aplikovala ustanovení o společnících VOS. Účelem ustanovení § 88 odst. 1 písm. c)
ObchZ, na které se T. Dvořák coby autor výše uvedené myšlenky odvolává, je dle jeho
názoru snaha zachovat, za současného připuštění dědění podílu, základní podmínku pro
Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.143, a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 120.
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založení a existenci VOS, tj. přítomnost alespoň dvou společníků. Takový výklad
ovšem postrádá logiku, neboť pro splnění předpokladu trvalé existence alespoň dvou
společníků vedle dědice pro případ smrti jednoho společníka by daná VOS musela mít
vždy tři a více společníků. K přípustnosti dědění podílu by tak nepřímo přistupovala
další podmínka, a to stálý počet společníků přesahující alespoň o jednoho společníka
jejich zákonem předepsaný minimální počet. I kdyby se však předestřený výklad
citovaného ustanovení měl aplikovat na komanditní společnost, s čímž se neztotožňuji,
a navíc použít v kontextu specifičnosti úpravy této společenstevní formy přiměřeně,
znamenalo by to podle mého názoru, že dědění podílu komplementáře je přípustné,
pokud bude po smrti jednoho komplementáře zachována účast alespoň jednoho
komanditisty a jednoho komplementáře, nikoli nutně dvou komplementářů, neboť i
v takové situaci zůstává podmínka existence komanditní společnosti co do počtu a
druhu jejích společníků zachována.
Dědicem může být jakákoli fyzická či právnická osoba, u které neexistují zákonná
omezení účasti v KS nebo taková osoba není neomezeně ručícím společníkem jiné
společnosti. Zákonodárce dle mého názoru nevědomě opomenul výslovně řešit situaci,
kdy by měl podíl připadnout dědici, který nesplňuje podmínky § 93 odst. 2 ObchZ.
Odborná literatura, 41 pokud k této otázce vůbec zaujímá stanovisko, vyvozuje
z nezpůsobilosti fyzické osoby ke členství v KS nemožnost přechodu podílu. V takové
situaci by měla dle názoru autora uvedené literatury T. Dvořáka následovat výplata
vypořádacího podílu dědici a dohoda společníků (zůstává-li jich ve společnosti potřebný
počet a druhové zastoupení) na trvání společnosti změnou společenské smlouvy. Dlužno
podotknout, že T. Dvořák považuje nemožnost přechodu podílu na nezpůsobilého
dědice za iracionální. S tímto názorem však nelze polemizovat, neboť v rámci citované
literatury postrádá jakoukoli věcnou argumentaci. Osobně se domnívám, že k otázce
nezpůsobilosti dědice pro nesplnění podmínek podle § 93 odst. 2 ObchZ by se mělo
v obecné rovině přihlížet v dědickém řízení. Soud rozhodující v dědickém řízení by tedy
měl dle mého názoru důvody nezpůsobilosti materiálně posoudit a ustanovit v tomto
řízení správce dědictví, pokud by důvod nezpůsobilosti dědice spočíval např. v dosud
nedosaženém věku 18 let, ale tato překážka by do konce dědického řízení pominula. Na
Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.143, a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 120.
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druhé straně může důvod nezpůsobilosti dědice spočívat např. v absenci jeho
bezúhonnosti a jakákoli jeho budoucí účast ve společnosti by byla i pro futuro na
dlouhou dobu vyloučena. V takové situaci by dědic sice podíl nabyl, ale z důvodu
nesplnění zákonných podmínek existence společnosti (pokud by byl dědic právním
nástupcem jediného komplementáře) by došlo ke zrušení společnosti s likvidací. Pokud
by ve společnosti krom dědice zůstával ještě další komplementář a podmínka existence
společnosti s ohledem na složení a počet jejích společníků tedy byla zachována i
v případě úmrtí zůstavitele - komplementáře, dědici by vznikl nárok na výplatu
vypořádacího podílu a zbývající společníci by se mohli dohodnout změnou společenské
smlouvy na trvání společnosti podle § 88 odst. 2 ObchZ. Při zániku právnické osoby komplementáře je konstrukce obdobná, tj. společenská smlouva musí výslovně
připouštět přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti zůstanou po skončení
dědického řízení alespoň dva společníci různého postavení.
Vzhledem k tomu, že česká právní úprava neumožňuje odmítnutí části dědictví, musel
by dědic, který nechce být komplementářem, odmítnout dědictví jako celek (§ 463 OZ)
nebo dědictví přijmout a pak společnost opustit na základě výpovědi podané v souladu
s ustanovením § 91 ObchZ. Výpověď dědice (nejlépe písemnou) z účasti ve společnosti
je nutno podat v prekluzivní lhůtě 3 měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví.
Uplynutím uvedené lhůty účast dědice ve společnosti končí, přičemž dědic, který
výpověď podal, není povinen podílet se osobně na účasti společnosti. V období od
nabytí dědictví (od smrti zůstavitele) do skončení účasti dědice ve společnosti je však
dědic komplementářem a ručí tedy za závazky společnosti. Závěrem pouze dodávám, že
zápis změny komplementáře do obchodního rejstříku je pouze deklaratorní a na výše
uvedené postavení ani ručení dědice nemá vliv. Pokud společenská smlouva přechod
podílu komplementáře výslovně nedovoluje, nebo se k této otázce nevyjadřuje, není
přechod možný a uvolněný podíl smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
zaniká. V takovém případě je společnost, pokud bude nadále existovat, povinna
vyrovnat se s dědicem nebo právním nástupcem komplementáře a vyplatit mu
vypořádací podíl.
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5.4. Převod a přechod podílu komanditistů
Právo komanditisty k převodu podílu není výslovně upraveno v rámci zvláštních
ustanovení o KS, a proto se s odkazem uvedeným v § 93 odst. 4 ObchZ přiměřeně
použijí ustanovení o SRO, konkrétně § 115 ObchZ. Podíl komanditisty je převoditelný
v rámci nástupnictví do práv a povinností převodce vázaných k podílu (singulární
sukcese) jen na jinou osobu než komplementáře a pouze se souhlasem společníků,
nestanoví-li společenská smlouva jinak. Samotná smlouva o převodu podílu má podle
ustanovení § 261 odst. 3 písm a) ObchZ povahu absolutního závazkového vztahu a řídí
se tedy obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu jejích účastníků.
Podíl komanditisty lze dle výše uvedeného ustanovení převést na jiného komanditistu
nebo na třetí osobu. K možným spekulacím o převoditelnosti podílu na komplementáře
se odborná literatura zcela správně staví striktně odmítavě. Jednak není možné, aby táž
osoba v sobě soustředila postavení komplementáře i komanditisty téže společnosti a pro
argumenty o převzetí či zvýšení vkladu komplementáře připadajícího na převáděný
podíl komanditisty rovněž neexistuje dostatek zákonné opory. Při převodu podílu na
jiného komanditistu, pokud jej společenská smlouva výslovně nevylučuje, je třeba
souhlasu společníků. I zde je přípustná modifikace ve společenské smlouvě, takže lze od
souhlasu zcela upustit nebo jej vztáhnout pouze na určité případy převodu apod. Při
převodu podílu na jiného komanditistu by fakticky došlo ke zvýšení jeho dosavadního
vkladu o hodnotu vkladu souvisejícího s převedeným podílem a ve stejném poměru by
se zvýšil i jeho podíl na společnosti. Obdobně, jak bylo uvedeno a argumentováno výše
u rozdělení podílu komanditisty, je i zde namístě podpořit názor, že postačuje ke
schválení převodu (nestanoví-li společenská smlouva jinak) souhlas většiny
komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů, neboť se explicitně nejedná
o rozhodování o změně společenské smlouvy.
Při převodu podílu komanditisty na třetí osobu je zákonná konstrukce poněkud odlišná.
Obchodní zákoník v § 115 odst. 2 totiž podmiňuje přípustnost takového převodu
výslovným ustanovením ve společenské smlouvě. Není-li tedy ve společenské smlouvě
o převodu podílu komanditisty na třetí osobu zmínka, nelze převod vůbec připustit.
Převod podílu komanditisty lze podle odborné literatury 42 s podporou § 115 odst. 2
Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.129, a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 271.
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ObchZ podmínit i udělením souhlasu společníků. Z toho T. Dvořák ve své publikaci
dále vyvozuje, že mlčí-li společenská smlouva v tomto ohledu, je převod možný i bez
tohoto souhlasu. S názorem uvedené literatury v této otázce nesouhlasím, neboť T.
Dvořák se dle mého názoru až příliš soustředí na automatickou aplikaci příslušných
ustanovení o SRO a zapomíná na zvláštní zákonnou úpravu komanditní společnosti.
Domnívám se, že ustanovení § 97 odst. 4 ObchZ předposlední věty nastavuje výše
uvedený mechanismus obráceně, tzn., že společenská smlouva může stanovit, že se
k převodu podílu komanditisty na třetí osobu nevyžaduje souhlas ostatních společníků.
Z tohoto ustanovení dovozuji, že souhlas společníků s tímto převodem musí být a priori
udělen, ledaže společenská smlouva stanoví opak 43. Ostatní ustanovení § 115 ObchZ
s výjimkou výše uvedeného se pak aplikují obdobně (§ 97 odst. 4 ObchZ poslední věta).
Obchodní zákoník neobsahuje žádné ustanovení týkající se formy souhlasu společníků
s převodem podílu komanditisty a okamžiku jeho udělení. S ohledem na budoucí zápis
změny komanditisty v obchodním rejstříku je nanejvýš žádoucí, aby měl souhlas
společníků písemnou formu. Jelikož není zcela jasné, kdy má být souhlas udělen,
připouštím (v souladu s názory uvedenými v odborné literatuře 44), že souhlas lze udělit
jako předběžný i následný. Bude-li však souhlas ostatních společníků v případě
konkrétní společnosti vyžadován, resp. nebude-li povinnost jeho udělení společenskou
smlouvou vyloučena, je jeho udělení podmínkou účinnosti převodní smlouvy. Forma
samotné převodní smlouvy musí být písemná s úředně ověřenými podpisy smluvních
stran. Jelikož smlouva o převodu podílu není v obchodním zákoníku výslovně upravena,
bude svou povahou inominátním kontraktem dle § 269 odst. 2 ObchZ, podle kterého
musí smlouva obsahovat dostatečné určení předmětu závazků jejích účastníků, jinak se
považuje za neuzavřenou. Po obsahové stránce by tedy měla smlouva obsahovat ve
spojení s ostatními zákonnými ustanovení alespoň:
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1. Označení smluvních stran,
2. identifikaci převáděného podílu uvedením jeho výše (event. hodnoty) a vkladu,
který na něj připadá,
3. identifikaci společnosti, jejíž podíl se převádí,
4. výslovné prohlášení nabyvatele, že přistupuje ke společenské smlouvě
společnosti, je-li nabyvatelem třetí osoba,
5. úplatu za převáděný podíl nebo způsob jejího určení nebo uvedení, že převod je
bezúplatný.
Reálně bude samozřejmě smlouva obsahovat další ustanovení, jejichž obsah bude
s největší pravděpodobností záviset na povaze jejích účastníků, případně dalších
specifických okolnostech týkajících se daného převodu. Typicky půjde o ujednání, která
se týkajísplatnosti ceny převáděného podílu nebo zajišťovacích instrumentů. Převod
podílu může být ve smlouvě také vázán na podmínky, lhostejno zda půjde o podmínku
odkládací či rozvazovací. V takovém případě by smlouva po podpisu smluvními
stranami a případném souhlasu ostatních společníků nabyla, popř. pozbyla účinnosti, až
nastane právní skutečnost, ke které se daná podmínka váže. Co bylo uvedeno u převodu
podílu jako celku, platí obdobně i pro převody části podílu, je-li s převodem podílu
spojeno i jeho rozdělení (viz výše).
Podle ustanovení § 115 odst. 3 poslední věty ObchZ ručí převodce (komanditista)
podílu za závazky, které přešly převodem podílu (nebo jeho části) na nabyvatele.
Ručení převodce trvá, dokud trvají závazky, které v okamžiku převodu existovaly.
Vzhledem k absenci bližšího určení těchto závazků zastávám názor, že se jedná jak
o závazky převodce vůči společnosti, tak o závazky společnosti vůči třetím osobám.
Domnívám se, že toto ručení končí okamžikem, kdy dojde k zápisu úplného splacení
vkladu převodce nebo nabyvatele (pokud nebyl v okamžiku převodu vklad úplně
splacen) do obchodního rejstříku a nikoli až úplným splacením takových závazků, jak se
domnívá T. Dvořák ve své odborné publikaci. 45 Za závazky, které vznikly společnosti
činností převodce dle ustanovení § 101 odst. 2 ObchZ, však převodce ručí za podmínek
blíže uvedených v podkapitole 6.7 níže ve stejném rozsahu jako komplementáři, dokud
nebudou takové závazky společností uhrazeny. Za závazky společnosti, která obsahuje
Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.134, a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 275 - 276.
45
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v obchodní firmě jméno převodce, ručí převodce jako komplementáři dle mého názoru
pouze do doby, než nastane účinnost smlouvy o převodu vůči společnosti. I kdyby
z jakéhokoli důvodu užívala společnost se souhlasem převodce (podle § 11 odst. 5
ObchZ) nadále jeho jméno ve své obchodní firmě, domnívám se, že by převodce za
závazky vzniklé po účinnosti převodní smlouvy vůči společnosti již neručil vůbec,
jelikož tím ztrácí postavení komanditisty společnosti, které ustanovení § 95 ObchZ pro
uvedený rozsah ručení nutně předpokládá.
Jak bylo již výše naznačeno, nastává účinnost smlouvy o převodu podílu komanditisty,
není-li ve smlouvě vázána na podmínku, vůči smluvním stranám okamžikem jejího
uzavření nebo okamžikem udělení souhlasu ostatními společníky, je-li vyžadováno a
nastane-li později. Vůči společnosti samotné nastává účinnost převodu podílu až
okamžikem, kdy je účinná smlouva (splňující všechny uvedené náležitosti a opatřená
všemi potřebnými souhlasy) společnosti doručena. Nesouhlasím však s odborným
názorem T. Dvořáka, 46 že teprve doručením účinné smlouvy o převodu podílu
společnosti dochází ke změně majitele převáděného podílu. Ke změně majitele
převáděného podílu komanditisty dle mého názoru, který se opírá rovněž o publikované
názory odborné literatury, konkrétně J. Dědiče, 47 dochází okamžikem účinnosti
smlouvy samotné. K účinnému nabytí oprávnění k výkonu práv s převáděným podílem
spojených však dochází až okamžikem doručení účinné smlouvy společnosti. Do doby,
než jinak účinná smlouva nabude účinnosti i vůči společnosti, vykonává práva
s převedeným podílem spojená převodce na účet nabyvatele.
K přechodu podílu komanditisty - fyzické osoby na dědice může dojít v zásadě vždy,
pokud to společenská smlouva nevylučuje. Vylučuje-li společenská smlouva dědění,
náleží dědicům vypořádací podíl. Smrt komanditisty, pokud nebyl jediným společníkem
v tomto postavení, nevede ke zrušení KS. T. Dvořák se v odborné literatuře 48
v souvislosti s vyloučením děditelnosti podílu komanditisty zabývá otázkou, zda lze
děditelnost podílu ve společenské smlouvě vyloučit i tehdy, pokud je ve společnosti
Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.134, a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 276.
46
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Viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 1038.

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.141, a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 279.
48
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pouze jediný komanditista. S použitím ustanovení § 116 odst. 2 ObchZ takové
vyloučení, jak uvádí zmiňovaná literatura, nepřichází v úvahu. Zastávám opačný názor,
neboť ustanovení § 93 odst. 4 ObchZ umožňuje aplikaci příslušných ustanovení o SRO
pouze tehdy, není-li ve zvláštních ustanoveních o KS stanoveno jinak. Z toho dovozuji,
že existuje-li autonomní zvláštní úprava dané problematiky v rámci speciálních
ustanovení o KS (pro případ smrti komanditisty konkrétně v § 102 odst. 4 ObchZ), není
podpůrná aplikace úpravy SRO vůbec na místě (zde v dovětku o zákazu vyloučení
děditelnosti u jednočlenných společností v § 116 odst. 2 ObchZ). 49 Zatímco u SRO by
došlo k patové situaci, kdy by se společnost ocitla bez společníka a došlo by tak ke
splnění zákonných předpokladů pro zrušení společnosti soudem podle § 68 odst. 6 písm.
c) ObchZ, má u komanditní společnosti vyloučení děditelnosti podílu komanditisty
řešení. Zůstane-li po smrti nebo zániku komanditisty ve společnosti pouze jediný
komplementář, otevírá se prostor pro aplikaci ustanovení § 347 ZPř o zrušení
komanditní společnosti a převodu jejího jmění na komplementáře. Z výše uvedených
důvodů lze tedy dle mého názoru možnost vyloučení děditelnosti podílu komanditisty u
KS s jedním komanditistou připustit. U právního nástupnictví při zániku právnické
osoby se při absenci konkrétního ustanovení u KS použije přiměřeně ustanovení § 116
odst. 1 ObchZ.
Podíl uvolněný smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby komanditisty dle
mého názoru stejně jako u smrti nebo zániku komplementáře zaniká. Ustanovení § 113
odst. 5 a 6 ObchZ upravující způsob nakládání s uvolněným obchodním podílem,
k jehož aplikaci se někteří autoři odborné literatury 50 klonili, považuji za
neaplikovatelné. Ostatně jak T. Dvořák jakožto autor zmiňované literatury, tak
konstantně oponenti 51 jím dříve zastávaného názoru, jsou nyní ve shodě, že uvolněný
Vyloučení aplikovatelnosti § 116 odst. 2 ObchZ na KS v rozsahu v jakém existuje zvláštní úprava
zastává J. Dědič v Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 877. I.
Štenglová považuje v Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník: Komentář. 12. vydání,
Praha: C.H.Beck 2009, s. 325 za aplikovatelné na KS ustanovení § 116 odst.1 a § 116 odst. 2 věty třetí,
čtvrté a šesté.

49

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.135, kde se uvádí: "V těchto
případech přechází podíl na společnost; ta ovšem nemůže tento stav ponechat jako trvalý, neboť by se
dostala do rozporu se zákazem formulovaným v ust. § 120 obch.z., nábrž je povinna s ním ve lhůtě 6
měsíců naložit postupem uvedeným v ust. § 113 odst. 5 a 6 obch.z.".
50

Viz Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 280, kde se uvádí,
že "Jestliže společenská smlouva nepřipouští přechod podílu anebo k přechodu podílu nedošlo z jiných
51
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podíl v daném případě zaniká a nikoli, že přechází na společnost. Rovněž nejsou dle
mého názoru na danou situaci aplikovatelné § 113 odst. 5 a 6 ObchZ, neboť se nejedná
o záležitost týkající se právního postavení komanditistů, ale o svébytný znak dané
společenstevní formy (v tomto případě SRO).
Okamžikem úmrtí komanditisty – fyzické osoby přechází podíl na dědice, pokud
společenská smlouva dědění podílu nevyloučila. V případě vyloučení dědění podílu by
dědicům náležel vypořádací podíl, který by se zahrnul do soupisu aktiv dědictví. Pokud
se dědic nechce stát komanditistou společnosti, má v zásadě stejná práva jako dědic
podílu komplementáře, tj. odmítnout dědictví nebo požádat soud o zrušení své účasti ve
společnosti v prekluzivní lhůtě 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o dědictví. Oproti
výpovědi dědice komplementáře podle § 91 ObchZ, však musí dědic komanditisty
prokázat soudu, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby se komanditistou
společnosti stal. U zániku právnické osoby s právním nástupcem přechází její podíl ve
společnosti na tohoto nástupce. Účast právního nástupce jako komanditisty společnosti
nastává dnem zániku právního předchůdce.
5.5. Zastavení podílu komanditistů
Zastavení podílu komanditistů 52 komanditní společnosti je spornou a dosud ne zcela
jednoznačně vyřešenou právní otázkou. Podíl komanditisty předně není uveden ve výčtu
zástav § 153 odst. 1 OZ a ani ObchZ tento způsob dispozice s podílem komanditisty
neupravuje. Zástavní právo k podílu komanditisty rovněž není u komanditní společnosti
zahrnuto ve výčtu údajů zapisovaných v obchodním rejstříku (§ 36 písm. b) ObchZ).
Zastavení podílu totiž není pouze otázkou právního postavení komanditistů a jeho
přípustnost tudíž nelze jen mechanicky dovodit z § 93 odst. 4 ObchZ a považovat podíl

důvodů ... pak podíl zaniká; to platí i v případě, že v k.s. byl toliko jediný komanditista." a dále viz Dědič,
J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 897, kde se ve vztahu k použití § 113
odst. 2 až 6 uvádí "Jsme názoru, že bezproblémová je pouze aplikace § 113 odst. 2 ObchZ ..." a dále
"Jsme názoru, že tato ustanovení, zejména pak s ohledem na další důsledky takového postupu uvedené
v § 113 odst. 5 a 6 ObchZ, použít nelze."
U komplementářů je tato otázka v odborné literatuře vyřešena a bez jakýkoli pochybností se má za to,
že podíl komplementáře zastavit nelze. K tomu viz např. Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI
Publishing, 2004, s.145, a Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008,
s. 127, nebo Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako
podnikatelé, 5. vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 111.
52
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komanditisty za způsobilý předmět zástavy zajišťující pohledávku. 53 Na druhé straně by
bylo dle ojedinělých odborných názorů možné považovat podíl komanditisty za jinou
majetkovou hodnotu, která může být zástavou, přičemž při zřizování zástavního práva
k podílu komanditisty by se postupovalo přiměřeně dle § 117a ObchZ. 54 V této otázce
se přikláním k převažujícímu názoru, že podíl komanditisty není možné zastavit, jelikož
zákonodárce dle mého názoru ve výčtu zástav podíl komanditisty KS neuvedl záměrně.

Viz. Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, str. 878, Eliáš, K.: Kurs
obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, C.H.Beck, Praha 2001, str. 149-150, Dvořák, T.:
Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.145 - 146, a Dvořák, T.: Osobní obchodní
společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 280.
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Slováková, Z.: K zastavení obchodního podílu komanditisty a podniku, Právo a podnikání 2002, č. 3,
str. 6-7 nebo Vymazal, L.: K některým otázkám zastavitelnosti obchodního podílu, Obchodněprávní
revue 7/2011, s. 197.
54
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6. SPOLEČNÍCI KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
6.1. Právní postavení společníků
Jak bylo uvedeno výše, v komanditní společnosti vystupují dvě skupiny společníků,
z nichž jedna představuje prvek osobní a druhá kapitálový. Vzhledem k tomuto faktu se
tedy musí obsah jejich právního vztahu ke společnosti a práva povinnosti z toho
plynoucí zásadně odlišovat. Vztah společníka ke společnosti se označuje jako
společnický poměr nebo členství ve společnosti. Tento poměr v sobě zahrnuje komplex
práv a povinností, které mají společníci vůči společnosti i vůči sobě navzájem. Chování
společníků neregulují pouze zákonná ustanovení o obchodních společnostech, ale
rovněž obecné zásady a povinnosti regulované normami obchodního nebo podpůrně
občanského práva, jako např. pravidla poctivého obchodního styku (§ 265 ObchZ),
zákaz zneužití práva (§ 56a ObchZ) či zásada jednání v souladu s dobrými mravy (§ 3
odst. 1 OZ). 55
V rámci regulace KS neupravuje ObchZ právní postavení komplementářů, protože se na
něj v plné míře uplatní úprava práv a povinností, která náležejí společníkům VOS. U
komanditistů je situace poněkud složitější, neboť se podle § 93 odst. 4 ObchZ na jejich
právní postavení použijí ustanovení o SRO. V rámci použití ustanovení o SRO je však
nezbytné odlišovat ustanovení, která se týkají právního postavení společníků, od těch,
která se věcně týkají příslušné společenstevní formy.
6.2. Zákonné požadavky na společníky komanditní společnosti
Komplementářem KS může být jak právnická, tak i fyzická osoba, která má plnou
způsobilost k právním úkonům. Komplementář – fyzická osoba musí dále splňovat
všeobecné podmínky provozování živnosti stanovené živnostenským zákonem a nesmí
u něj být dána některá z překážek provozování živnosti stanovených § 8 ŽivZ.
Za všeobecné podmínky provozování živnosti se podle ustanovení § 6 ŽivZ považuje:
a) Dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,

Shodně viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.71, a Dvořák, T.:
Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 81.
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c) bezúhonnost. 56
Omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům komplementářů - fyzických osob
má za následek nejen zánik účasti takového komplementáře na společnosti, ale v zásadě
může být i důvodem ke zrušení společnosti, pokud by se týkalo jediného
komplementáře KS. Totéž platí, pokud přestane komplementář splňovat všeobecné
podmínky provozování živnosti stanovené živnostenským zákonem, nebo u něj nastane
překážka provozování živnosti.
Pokud je komplementářem právnická osoba, svěřuje obchodní zákoník v § 76 odst. 3
výkon práv a povinností společníka statutárnímu orgánu této osoby eventuelně jím
pověřenému zástupci. Přesto není v tomto případě dikce zákona zcela přesná, neboť
nejde přímo o statutární orgán, ale spíše o osobu, která je tímto orgánem nebo jeho
členem. V obou případech však musí jít o fyzickou osobu, která musí splňovat
podmínky kladené zákonem pro fyzickou osobu - komplementáře.
Komplementář KS nemůže být v souladu s § 56 odst. 4 ObchZ neomezeně ručícím
společníkem v jiné společnosti, konkrétně tedy společníkem VOS, komplementářem
jiné KS nebo komanditistou jiné KS, jehož jméno je obsaženo ve firmě takové KS.
Zákonné požadavky na komanditistu jsou v souvislosti s jeho postavením a úkoly ve
společnosti značně mírnější než u komplementářů. Stejně jako v úpravě SRO
nevymezuje zákon na tento druh společníků žádné zvláštní požadavky, dokonce
nevyžaduje ani plnou způsobilost k právním úkonům. Komanditistou může být fyzická
nebo právnická osoba v zásadě bez jakéhokoli omezení.
6.3. Vznik účasti společníků ve společnosti
S ohledem na úpravu vzniku členství společníka v KS je třeba rozlišovat, zda jde
o komplementáře nebo komanditistu, právnickou nebo fyzickou osobu a zda se jedná
o originární (vznik účasti na společnosti je původní, nový) nebo derivativní (osoba
vstupuje do práv a povinností právního předchůdce) nabytí členství.
U komplementáře i komanditisty dochází k originárnímu nabytí členství ve společnosti
při jejím vzniku nebo i v průběhu jejího trvání. Nesouhlasím s tvrzením uvedeným
Za bezúhonnou se podle § 6 odst. 2 ŽivZ nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro
trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s
předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla
odsouzena.
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v některých odborných publikacích, 57 že jediný způsob originárního vzniku účasti ve
společnosti je členství zakladatelů v nově vznikající společnosti. Originálně nabývají
členství v KS dle mého názoru vždy osoby, které nevstupují do práv a povinností svého
právního předchůdce - společníka společnosti. Je-li příslušný společník zakladatelem
KS, vzniká jeho členství okamžikem vzniku společnosti, tj. jejím zápisem do
obchodního rejstříku. V průběhu trvání společnosti však může společník přistoupit na
základě změny společenské smlouvy v osobě společníka, což dle mého názoru
představuje rovněž originární způsob nabytí členství ve společnosti. V tomto smyslu se
tedy přikláním k opačnému publikovanému odbornému názoru. 58
Odvozené (derivativní) nabytí členství ve společnosti je možné formou univerzální nebo
singulární sukcese (nástupnictví). Zatímco při univerzálním nástupnictví dochází
k přechodu veškerých práv a povinností na základě právní skutečnosti, vstupuje při
singulární sukcesi nový společník pouze do práv dané právnické nebo fyzické osoby
vyplývajících z jejího členství ve společnosti. K univerzálnímu právnímu nástupnictví u
komplementáře dochází děděním podílu při smrti fyzické osoby nebo přechodem podílu
společníka při zániku právnické osoby, za předpokladu, že společenská smlouva
přechod podílu na nástupce připouští. Singulární nabytí členství ve společnosti by
bylo založeno uzavřením smlouvy o převodu podílu komplementáře, který však dle
mého názoru není přípustný (viz výše). Pro komanditisty platí v zásadě stejná pravidla
jako pro komplementáře s tím rozdílem, že (smluvní) převod podílu je ze zákona
přípustný stejně jako přechod, pokud jej společenská smlouva nevylučuje.

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.72, a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 82.
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Viz Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, 5.
vydání, C.H.Beck, Praha 2006, s. 150, kde se uvádí: "Originární vznik účasti na komanditní společnsoti
se váže na vznik společnosti jako takové nebo na změnu společenské smlouvy..." nebo Pelikánová, I.,
Černá, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha: ASPI, a.s.,
2006, s. 362, podle níž: "Originárně vzniká členství jak komplementářů, tak komanditistů buď uzavřením
společenské smlouvy nebo přistoupením do společnosti již existující, tedy změnou společenské smlouvy".
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6.4. Povinnosti společníků
6.4.1. Obecně
Společníci KS jsou povinni splnit všechny povinnosti, které jim zákon ukládá. V tomto
směru je obchodní zákoník kogentní, současně však nabízí možnost modifikovat okruh
nebo obsah povinností společníků ve společenské smlouvě.
Povinnosti společníků lze vnitřně členit na povinnosti majetkové a nemajetkové povahy.
Pro výkon všech povinností však ObchZ v § 79a přeneseně stanoví pro komplementáře
povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, neboť pouze komplementáři jsou oprávněni
k obchodnímu vedení KS a mohou být jejími statutárními orgány (k tomu dále níže).
Péče řádného hospodáře uložená ObchZ komplementářům obecně znamená péči, kterou
lze vzhledem k významu dané povinnosti od společníka objektivně očekávat.
6.4.2. Vkladová povinnost
Přestože komanditní společnost vytváří základní kapitál povinně, jeho výše se do
obchodního rejstříku nezapisuje, protože garanční funkci základního kapitálu (typickou
pro kapitálové společnosti) v komanditní společnosti zajišťuje neomezené ručení
komplementářů. Vkladová povinnost zatěžuje v komanditní společnosti podle § 97a
ObchZ pouze komanditisty, kteří musí vždy poskytnout společnosti vklad alespoň
v zákonné minimální výši, která činí 5.000,- Kč. Podle názoru uvedeného v odborné
literatuře 59 neexistuje pro uvedenou minimální výši vkladu komanditisty, která byla do
obchodního zákoníku začleněna novelou účinnou od 1.1.2001, žádné racionální
odůvodnění, neboť úloha základního kapitálu v KS není totožná jako v kapitálových
společnostech. Dle mého názoru může mít stanovení výše minimálního vkladu
komanditisty praktický význam. Obecným principem založení komanditní společnosti
je spojení osobního substrátu (představovaného komplementáři) a majetkového
substrátu (představovaného komanditisty). Tento princip dané společenstevní formy by
zřejmě postrádal věcný význam, kdyby byl komanditista oprávněn vložit do společnosti
vklad pouze symbolické hodnoty (např. 1,- Kč). Tím by se totiž zcela vytratil částečný
kapitálový prvek, který komanditní společnost nese. Mám tedy za to, že právě z toho

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.106, a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 259.
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důvodu přistoupil zákonodárce novelou ke stanovení alespoň minimální výše vkladu
komanditisty, byť může být takto stanovená výše diskutabilní.
Pro obě skupiny společníků platí, že není nutné, aby byly před vznikem společnosti, tj.
jejím zápisem do obchodního rejstříku, splaceny peněžité vklady (nebo jejich části),
popř. nepeněžité vklady. Obchodní zákoník stanoví ve druhé větě § 97a, že
komanditisté jsou povinni splatit vklad ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě,
jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě vzniku účasti daného
komanditisty ve společnosti. Dle mého názoru je citovaným ustanovením obchodního
zákoníku postaveno najisto, že nelze pro účely splacení vkladu komanditisty subsidiárně
použít § 113 odst. 1 ObchZ, 60 neboť výše citované ustanovení § 97a je k § 113 odst. 1
ObchZ ve vztahu speciality. Vyvstává však otázka, zda může společenská smlouva
stanovit lhůtu pro splacení vkladů komanditistů neúměrně dlouhou (např. 50 let).
Domnívám se, shodně s názory uvedenými v odborné literatuře, 61 že takto excesivně
dlouhou lhůtu pro splacení vkladu komanditisty ve společenské smlouvě sjednat nelze.
Vedle argumentu uvedeného v citované literatuře, podle něhož by mohla být neúměrně
dlouhá lhůta pro splacení vkladu komanditisty sjednaná ve společenské smlouvě
v rozporu s dobrými mravy, lze dle mého názoru rovněž argumentovat, že dohoda na
neúměrné dlouhé lhůtě pro splacení
vkladu komanditisty ve společenské smlouvě by byla v rozporu se zamýšleným účelem
příslušného ustanovení zákona, který explicitně subsidiárně (při absenci ustanovení ve
společenské smlouvě) předpokládá splacení vkladu komanditisty bez zbytečného
odkladu po vzniku společnosti. Je-li komanditista se splácením vkladu v prodlení, lze
bezproblémově použít ustanovení § 113 odst. 2 ObchZ, kde se uvádí, že společník,
který v určené lhůtě nesplatil předepsanou hodnotu peněžitého vkladu, je povinen platit
úrok z prodlení ve výši 20% z nesplacené částky, nestanoví-li společenská smlouva
jinak. Zde tedy platí v zásadě stejná úprava jako pro komplementáře (viz níže), byť

§ 113 odst.1 ObchZ stanoví, že vklad společníka musí být splacen nejpozději do 5 let od vzniku
společnosti.
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Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.106 a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 260.
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někteří autoři 62 upřednostňují subsidární použití § 80 ObchZ, neboť vklad komanditistů
je dle jejich názoru definičním znakem KS, nikoli pouze povinností komanditistů.
Subsidiární použití navazujících ustanovení § 113 odst. 3 a 4 ObchZ, které upravují
důsledky prodlení společníka se splácením vkladu, je dle mého názoru diskutabilní a
v odborné literatuře nepanuje ohledně řešení této právní otázky jednomyslná shoda (viz
níže). Pro úplnost je třeba dodat, že vkladovou povinnost může komanditista v souladu s
rozhodovací praxí Nejvyššího soudu ČR 63 splnit rovněž započtením vlastní pohledávky
za společností proti nároku společnosti na splacení nesplaceného vkladu, to ovšem za
podmínky souhlasného rozhodnutí společníků podle § 97 ObchZ.
Ve speciálních ustanoveních o KS chybí ustanovení týkající se splácení vkladů
komplementářů, pokud by dobrovolně převzali vkladovou povinnost. Úprava této
problematiky je předmětem § 80 odst. 1 ObchZ, který se v zásadě doslovně shoduje
s pravidly stanovenými v § 97a ObchZ pro splacení vkladu komanditisty. Pokud se tedy
komplementáři ve společenské smlouvě zaváží ke vkladům, mělo by takové ustanovení
ve společenské smlouvě zároveň upravovat výši vkladu každého komplementáře,
způsob ocenění nepeněžitých vkladů a rovněž lhůtu ke splacení vkladů, což je důležité
zejména s ohledem na zákonnou úpravu důsledků nesplacení vkladu. Nedojde-li totiž ke
splacení peněžitého vkladu ve lhůtě stanovené podle § 80 odst. 1 ObchZ (tj. ve lhůtě
stanovené ve společenské smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti
nebo účasti komplementáře ve společnosti), je společník dle § 80 odst. 2 ObchZ
sankcionován úrokem z prodlení. Citovaným dispozitivním ustanovením zákona je výše
úroku stanovena na 20% z dlužné částky, ale společenská smlouva může upravit úrok
nižší, vyšší nebo tuto sankci zcela vyloučit. Nesplnění vkladové povinnosti však může
pro komplementáře znamenat závažnější újmu než finanční postih v podobě úroku
z prodlení, například žalobu na splacení vkladu ze strany některého ze zbývajících
společníků nebo přímo společnosti. Obchodní zákoník navíc umožňuje v § 90
společníkovi podat návrh soudu na zrušení společnosti pro závažné porušení povinnosti
jiným společníkem a samotná společnost se může za stejných okolností obrátit na soud
s požadavkem vyloučení takového společníka (viz níže).
Viz například Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako
podnikatelé, 5. vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 144.
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Viz Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.1.2005, sp.zn. 29 Odo 224/2004 (Soubor, C 3209).
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Pro nepeněžité vklady komplementářů i komanditistů platí, že obchodní zákoník
nepožaduje provést jejich ocenění znaleckým posudkem, jak je tomu podle § 59 odst. 3
ObchZ u kapitálových společností. Postačuje, aby předmět vkladu, způsob ocenění a
částka, která se započítává na vklad, byly uvedeny ve společenské smlouvě.
Lze tedy shrnout, že zatímco u komplementářů je výše popsaná vkladová povinnost
vázána výhradně na ustanovení ve společenské smlouvě, pro komanditisty je základní, a
s určitou dávkou nadsázky lze říci, že i jedinou zákonnou povinností.
6.4.3. Příplatková povinnost komanditistů
T. Dvořák 64 zastává názor, že je na komanditní společnost, resp. na právní postavení
komanditistů, aplikovatelné ustanovení § 121 ObchZ upravující příplatkovou povinnost
společníků na vytvoření vlastního kapitálu. Principem příplatkové povinnosti v rámci
§ 121 odst. 1 ObchZ je oprávnění valné hromady uložit na základě výslovného
ustanovení ve společenské smlouvě společníkům povinnost přispět na vytvoření
vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál. Pokud jde o výši takového
příplatku, nesmí u každého komanditisty překročit polovinu výše jeho vkladu a celkově
u všech společníků polovinu výše základního kapitálu společnosti. Příplatková
povinnost, resp. její splnění ze strany společníků, nemá vliv na výši vkladu společníka
ani základního kapitálu. S nesplněním příplatkové povinnosti spojuje § 121 odst. 1
ObchZ důsledky uvedené v § 113 odst. 2 až 6 ObchZ. 65 Přeneseně by tedy mohli
společníci KS uložit rozhodnutím podle § 97 odst. 2 ObchZ komanditistům podle výše
jejich vkladů povinnost poskytnout příplatek na vytvoření vlastního kapitálu, a to až do
výše poloviny základního kapitálu KS, pokud by bylo takové právo upraveno ve
společenské smlouvě.
Příplatková povinnost upravená v § 121 ObchZ byla do obchodního zákoníku
zakomponována s účinností k 1.1.2001 a nahradila původní povinnost přispět k úhradě
ztráty. Historicky tedy původně náležela společníkům SRO povinnosti přispět k úhradě
ztrát, což považuji za obdobu povinnosti komanditistů podílet se na úhradě ztrát

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.88 a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 262.
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podle§ 100 odst. 3 ObchZ. Domnívám se tedy, že aplikace ustanovení § 121 odst. 1
ObchZ na komanditní společnost by byla z tohoto hlediska nadbytečná, jelikož účelem
uvedeného ustanovení v rámci úpravy SRO je historicky totéž, co je již pro KS
upraveno v § 103 odst. 3 ObchZ v rámci zvláštních ustanovení o komanditní
společnosti. Obecně však nemám k aplikaci § 121 odst. 1 ObchZ na komanditní
společnost výhrady, naopak se domnívám (a vycházím i z praktické zkušenosti), že toto
ustanovení se může jevit v případě neodkladné potřeby poskytnutí finančních
prostředků společnosti (např. v důsledku nedostatečné likvidity) jako velmi praktické.
Obdobně lze dle mého názoru na KS aplikovat i ustanovení o dobrovolné příplatkové
povinnosti podle § 121 odst. 2 ObchZ, které umožňuje společníkovi poskytnout
příplatek ve výše uvedeném smyslu se souhlasem valné hromady, i když tak
společenská smlouva výslovně nestanoví. Analogicky lze tedy připustit, aby mohli
komanditisté se souhlasem společníků podle § 97 odst. 2 dobrovolně poskytovat
příplatky na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál. Je otázkou, zda se na
dobrovolnou příplatkovou povinnost vztahují limity stanovené pro příplatky uložené
podle § 121 odst. 1 ObchZ. Při absenci názorů k této otázce v širší odborné literatuře se
přikláním k názoru J. Dědiče, 66 podle kterého omezení stanovená v § 121 odst. 1 ObchZ
platí rovněž pro dobrovolnou příplatkovou povinnost podle § 121 odst. 2 ObchZ. Tento
závěr odůvodňuje citovaná literatura tak, že společník, který poskytuje plnění
dobrovolně, by byl značně znevýhodněn. S tím lze po faktické stránce souhlasit, právní
argumentace by se však měla dle mého názoru opírat spíše o riziko porušení obecné
zásady zákazu znevýhodňovat některé společníky zneužívajícím způsobem podle § 56a
ObchZ.
V souvislosti s příplatkovou povinností podle § 121 odst. 1 ObchZ vyvstává ještě jedna
právní otázka, a to, zda ji lze ukládat opakovaně v tom smyslu, že se např. v roce 2010
uloží v maximální zákonné výši a v roce 2013 znovu. V odborné literatuře T. Dvořáka 67
jsem se setkal s názorem, že takový postup možný je, neboť zákon jej výslovně
nezakazuje a komanditisté na sebe berou vstupem do KS obchodní riziko, jehož součástí
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Viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 1078.

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.88 a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 262.
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může být i opakované uložení příplatkové povinnosti. Obranou proti tvrdosti takového
výkladu ze strany dotčeného komanditisty může být podle T. Dvořáka žaloba pro rozpor
takového postupu s dobrými mravy nebo zásadou poctivého obchodního styku.
Domnívám se, že takový výklad není správný. Předně, zákon explicitně stanoví, že má
jít o příplatek, nikoli příplatky na vytvoření vlastního kapitálu. Celková výše takového
příplatku nesmí podle zákona přesáhnout polovinu základního kapitálu společnosti. Lze
tedy dle mého názoru připustit, aby valná hromada ukládala poskytnutí příplatku
opakovaně, ovšem pouze do okamžiku dosažení zákonem výslovně stanoveného limitu.
Domnívám se, že nad rámec tohoto limitu si lze představit příplatkovou povinnost
tehdy, pokud dojde ke zvýšení základního kapitálu KS. Tím by se vytvořil prostor pro
další příplatek dosahující maximálně výše poloviny částky, o kterou byl zvýšen základní
kapitál. 68
Pro úplnost je třeba uvést, že příplatek lze analogicky podle § 121 odst. 4 ObchZ
komanditistovi vrátit, avšak pouze v rozsahu převyšujícím ztráty společnosti, k jejichž
úhradě byl případně použit.
6.4.4. Úhrada ztráty
K majetkovým povinnostem komplementářů patří nesení ztrát společnosti. Konkrétně,
podle § 100 odst. 3 ObchZ nesou ztrátu zjištěnou obchodní závěrkou komplementáři
rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Nebude-li tedy společenská
smlouva pravidla úhrady ztráty ze strany komplementářů obsahovat, musí být ztráta
zjištěná řádnou účetní závěrkou uhrazena komplementáři tak, že každý uhradí její část
odpovídající podílu celkové výše ztráty a počtu komplementářů dané KS. Nesení ztráty
může u komplementářů fakticky znamenat její uhrazení z vlastního majetku, ale také
snížení vkladu komplementáře, pokud nějaký vklad do KS vložil.
Zákon povinnost k úhradě ztráty nestanoví pro komanditisty, a pokud se na její úhradě
mají podílet, je podle § 100 odst. 3 druhé věty ObchZ nezbytná výslovná úprava ve
společenské smlouvě. Společenská smlouva však nemůže stanovit, že ztrátu by hradili
K obdobnému závěru dospěl i J.Dědič v Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha
2002, s. 1076, kde se uvádí, že "Došlo-li by ke zvýšení základního kapitálu převzetím závazku k novému
vkladu extraneem, lze opět uložit příplatkovou povinnost." a dále "...výše příplatkové povinnosti je
limitována dvěma částkami, celková výše příplatků všech společníků nemůže překročit polovinu výše
základního kapitálu a u žádného ze společníků nemůže překročit polovinu jeho vkladu do základního
kapitálu."
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pouze komanditisté, nebo že by ztrátu nenesli komplementáři vůbec, ale nesla by ji
v plné výši společnost. Podle poslední věty § 100 odst. 3 ObchZ nejsou komanditisté
povinni na úhradu ztráty vracet zisky, které jim již byly společností vyplaceny. Ze
slovního spojení „podílet se na úhradě ztráty“ lze dle mého názoru dovodit, že
komanditisté musejí v případě stanovení této povinnosti ve společenské smlouvě ztrátu
na ně připadající vždy uhradit a nelze ji zúčtovat snížením vkladu.
6.5. Práva společníků
6.5.1. Podíl na zisku
Základním majetkovým právem náležejícím oběma skupinám společníků je právo na
podíl na zisku. Žádného společníka nelze ani ustanovením ve společenské smlouvě
tohoto práva zbavit. Právo společníků na zisku však není bezpodmínečné. Především
musí společnost v daném hospodářském roce skutečně zisk vygenerovat, což se zjistí
z účetní závěrky, kterou musí společníci schválit potřebnou většinou hlasů v souladu
s § 97 odst. 2 ObchZ. Dalším zákonným limitem pro vyplácení zisku společnosti může
být § 65a ObchZ, podle kterého nelze vyplácet zisk, dokud nedojde k odepsání
zřizovacích výdajů, pokud takové výdaje společnost v aktivech vykazuje. Tuto zásadu
lze prolomit pouze v případě, kdy disponibilní zdroje (tj. hospodářský výsledek běžného
období) spolu s kumulovaným ziskem minulých období jsou rovny nejméně neodepsané
části zřizovacích výdajů. Přestože obchodní zákoník uvádí explicitní zákaz vyplácení
záloh na podíl na zisku pouze u kapitálových společností, je třeba jej dle mého názoru
vztáhnout i na společnosti osobní, neboť do okamžiku vyhotovení účetní závěrky není
možné určit, zda společnost v daném roce vůbec zisk vykáže.
Ustanovení § 100 odst. 1 ObchZ věty první upravuje rozdělení zisku mezi společnost (a
následně komanditisty) a komplementáře tak, že se uvedené části určí poměrem
stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk mezi společnost a komlementáře dělí
na polovinu. Rozdělení zisku odráží poměry ve společnosti, nicméně i zde je třeba brát
na zřetel dobré mravy, tzn., společenská smlouva nemůže určit, že by zisk náležel pouze
komplementářům nebo pouze společnosti. Účelem druhé věty uvedeného citovaného
ustanovení zákona je stanovit způsob rozdělení části zisku, která připadla na společnost,
mezi komanditisty. Do 30.6.2005 stanovil obchodní zákoník, že část zisku, která
připadla společnosti se po zdanění rozdělila mezi komanditisty v poměru stanoveném ve
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společenské smlouvě, jinak v poměru splacených vkladů. Z uvedeného tedy vyplývalo,
že zisk určený společnosti se po zdanění mezi komanditisty dělil vždy, přičemž způsob
měla
a priori určit společenská smlouva. Původní textace tedy nepřipouštěla jiný způsob
naložení se ziskem společnosti než jeho rozdělení. Od 1.7. 2005 bylo uvedené
ustanovení zdánlivě nepatrně novelizováno tak, že společenská smlouva může
o rozdělení zisku společnosti stanovit i jinak, tzn. nemusí bezpodmínečně dojít k jeho
rozdělení. Tato novelizace však mohla mít na rozdělování zisku společnosti dle mého
názoru poměrně zásadní dopad. Ustanovením ve společenské smlouvě je napříště
možné určit, že např. polovina zisku připadající na společnost bude po zdanění zadržena
ve společnosti, zúčtována na fakultativní kapitálový fond v rámci vlastního kapitálu a
použita např. k pokrytí budoucího investičního záměru. S omezením nakládání se
ziskem společnosti určeným pro komanditisty jsem se v roce 2006 v praxi setkal u
komanditní společnosti, jejíž společníci schválili ve třech uplynulých letech účetní
závěrky, ale nerozhodovali o rozdělení zisku společníkům a zisk po zdanění připadající
komanditistovi nebyl ve skutečnosti ani v jednom z uvedených období vyplacen. Pro
upřesnění je třeba uvést, že uvedená společnost měla jednoho komplementáře – českou
společnost s ručením omezeným a jednoho komanditistu – německou GmbH (pozn.
obdoba české SRO). Oba společníci byli současně propojeni tak, že komanditista byl
jediným společníkem komplementáře (je tedy zjevné, že rozhodování společníků bylo
formálním aktem a v zásadě bylo vždy podřízeno vůli jedné osoby). Účetně tedy
společnost vykazovala nerozdělený zisk minulých let v řádech stovek miliónů Kč.
Z daňových důvodů (daných na straně komanditisty s ohledem na změnu daňové
legislativy jeho domovského státu) chtěla uvedená společnost současně realizovat svoji
přeměnu na veřejnou obchodní společnost. Výplata kumulovaného zisku komanditistovi
nemohla být realizována, jelikož společnost nedisponovala likvidními prostředky
v potřebné výši. Z daňového hlediska nedošlo dosud u zadržené části zisku k odvedení
daně neboť § 38d odst. 2 ZDP v tehdy platném znění stanovil, že: „...u podílů na zisku
uvedených v § 36 je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do
konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada nebo členská
schůze schválila řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku
nebo úhradě ztráty“. Daní se v tomto případě rozuměla daň z příjmu právnických osob.
60

Uvedená společnost měla však v souvislosti s výplatou zisku zvláštní ustanovení ve
společenské smlouvě, dle kterého náleželo v případě vytvoření zisku v daném
hospodářském roce 200.000,- Kč komplementáři a zbytek komanditistovi. Pokud
nedosáhl vytvořený zisk ani 200.000,- Kč, náležel v celé výši komplementáři.
V návaznosti na tuto skutečnost tedy ve společnosti docházelo ke schvalování účetní
závěrky (ve smyslu plnění zákonné povinnosti), ale společníci nerozhodovali
o rozdělení zisku (bylo upraveno společenskou smlouvou) ani nebyl komanditistovi
vyplácen podíl na zisku. Nedošlo tedy ke splnění předpokladů, které ZDP požaduje pro
srážku daně. Za výše uvedených okolností postupovala daná KS k dosažení záměru
změny právní formy na VOS následovně:
1. Společníci společnosti rozhodli o zvýšení základního kapitálu společnosti,
2. komanditista převzal závazek ke zvýšení základního kapitálu zvýšením vkladu
ve výši uvedené v rozhodnutí společníků,
3. společnost a komanditista uzavřeli dohodu o započtení vzájemných pohledávek
(analogicky podle § 108 odst. 2 ObchZ), tedy pohledávky společnosti na zvýšení
vkladu za komanditistou a pohledávky komanditisty na výplatu nerozděleného
zisku vůči společnosti,
4. společníci rozhodli o změně právní formy společnosti na VOS,
5. společenská smlouva nově vzniklé VOS obsahovala závazek bývalého
komanditisty zaniklé KS (nově společníka VOS) ke vkladu, který byl však
k okamžiku vzniku VOS již splacen tím, že došlo k započtení zvýšeného vkladu
v bývalé KS proti jeho pohledávce na výlatu nerozděleného zisku,
6. vlastní kapitál nově vzniklé společnosti byl členěn tak, že nepatrná část vkladu
komanditisty bývalé KS představovala vklad do základního kapitálu nově
vzniklé VOS a zbytek představoval vklad do společnosti, který byl účetně
zařazen do zvláštního kapitálového fondu v rámci vlastního kapitálu.
V celkovém pojetí byly všechny operace s částkou odpovídající kumulovanému zisku
bývalé KS daňově neutrální. Pro případné rozdělení kapitálového fondu společníkům
VOS by se již aplikovala právní úprava zdanění společníků veřejné obchodní
společnosti. Je zřejmé, že toto provedení je jedním z možných způsobů naložení
s kumulovaným ziskem společnosti a dle mého názoru nelze nepřipustit, že by byl
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správce daně oprávněn v případě rozdělování kapitálového fondu společníkům
zaujmout odlišné stanovisko a požadovat před rozdělením jeho zdanění daní z příjmu
právnických osob, které nebylo realizováno u bývalé KS.
Speciální ustanovení o KS neobsahují lhůtu, ve které je podíl na zisku splatný, a proto
lze z ustanovení § 82 ObchZ dovodit, že podíl je splatný do tří měsíců od schválení
roční účetní závěrky.
6.5.2. Podíl na likvidačním zůstatku
Další majetková práva, která se týkají zániku účasti společníka na společnosti nebo
zrušení a zániku společnosti samotné, upravuje § 104 ObchZ. Dojde-li ke zrušení
společnosti s likvidací, přináleží každému společníku podíl na likvidačním zůstatku.
Společníka nelze tohoto práva zbavit, není však vyloučeno, aby se společník práva na
podíl na likvidačním zůstatku vzdal po jeho vzniku. Přednostně by měl být způsob
rozdělení likvidačního zůstatku upraven ve společenské smlouvě. Pokud tomu tak není,
má každý společník nárok na vrácení hodnoty splaceného vkladu. Nestačí-li likvidační
zůstatek k tomuto vrácení, mají přednostní právo na vrácení komanditisté a případný
přebytek se rozdělí dle stejných pravidel jako zisk. Jestliže likvidační zůstatek nestačí
ani na uhrazení splacených vkladů komanditistů, postupuje se dle pravidel rozdělování
zisku. Právo na podíl na likvidačním zůstatku vzniká již se vznikem společnosti resp.
účasti společníka v ní, jako obsahová součást jeho podílu, k jeho aktivaci však dochází
až příslušnou právní skutečností, tj. likvidací společnosti.
Nesouhlasí-li společník s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, je podle § 75
odst. 2 ObchZ oprávněn obrátit se na soud s návrhem na přezkoumání výše jeho podílu
na likvidačním zůstatku, kterou má podle návrhu na jeho rozdělení obdržet. Prekluzivní
lhůta pro podání tohoto návrhu činí 3 měsíce a počíná dnem, kdy byl návrh na rozdělení
likvidačního zůstatku projednán společníky.
6.5.3. Vypořádací podíl
Při zániku účasti společníka (popř. jeho právního nástupce) ve společnosti za jejího
trvání, k němuž dochází na základě jiných právních skutečností, než převodem podílu
nebo jeho přechodem na právního nástupce, vzniká společníkovi právo na vypořádání
(vypořádací podíl). Z ekonomického pohledu vyjadřuje tento typ podílu zhodnocení
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nebo znehodnocení společníkových investic do společnosti. Právně představuje
vypořádací podíl výpočet hodnoty podílu společníka při zániku jeho účasti ve
společnosti za jejího trvání. Majetkovým základem pro výpočet vypořádacího podílu je
výsledek mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti daného společníka.
Vypořádací podíl náleží jak bývalým komanditistům, tak i komplementářům, popřípadě
jejich dědicům či právnímu nástupci právnické osoby.
Z odborné literatury vyplývá, že ke vzniku nároku na vypořádací podíl dochází,
nastane-li některá z následujících právních skutečností: 69
1. Společník ze společnosti vystoupil změnou společenské smlouvy,
2. komplementář podal výpověď ze společnosti, jestliže byla společenská smlouva
uzavřena na dobu neurčitou,
3. podíl komplementáře nepřechází na dědice nebo právního nástupce,
4. účast společníka zanikla prohlášením konkursu na jeho majetek nebo byl
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
5. podíl byl postižen výkonem rozhodnutí nebo exekucí,
6. komplementář přestal splňovat podmínky pro členství ve společnosti,
7. soud rozhodl o vyloučení společníka ze společnosti pro závažné porušení jeho
povinností,
8. dědic komplementáře vypověděl svoji účast na společnosti,
9. dědic komanditisty navrhl soudu zrušení své účasti ve společnosti,
10. účast komaditisty ve společnosti zrušil soud.
Vypořádací podíl se podle § 104 odst. 4 ObchZ vypočítá na základě stejných pravidel
jako podíl na likvidačním zůstatku. Základem pro výpočet výše vypořádacího podílu je
podle § 61 odst. 2 ObchZ hodnota vlastního kapitálu vyplývající z řádné, mimořádné
nebo mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni ukončení účasti společníka ve
společnosti. Zákon však předpokládá použití tohoto postupu pouze v situaci, kdy
společenská smlouva nestanoví, že se má vypořádací podíl zjistit z čistého obchodního
majetku na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování znalce pro

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 99 a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 257.
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účely zpracování uvedeného posudku platí při použití ustanovení § 59 odst. 3 ObchZ
následující pravidla:
1. Společnost si musí zvolit zaznalce osobu na ní nezávislou, nejvhodnější je výběr
ze seznamu znalců a tlumočníků vedeného krajskými soudy.
2. Je nanejvýš vhodné, aby společnost před podáním návrhu vybraného znalce
kontaktovala a dohodla se s ním na podmínkách. Přestože není soud návrhem
osoby znalce vázán a může tedy určit jinou než navrženou osobu, v praxi se tak
obvykle nestává.
3. Společnost podává návrh na jmenování znalce krajskému soudu, v jehož obvodu
má společnost sídlo. Řízení probíhá podle ustanovení § 200e OSŘ jako zvláštní
druh nesporného řízení. Vzhledem k tomu, že účastníky řízení jsou společnost i
osoba, kterou navrhuje jmenovat znalcem ve věci, přikládá se v praxi k návrhu
soudu na určení znalce souhlas znalce s ustanovením.
4. O návrhu na jmenování znalce je soud povinen rozhodnout do 15 dnů ode dne
jeho doručení. Odměnu znalce hradí společnost ve výši dohodnuté se znalcem.
Pokud k dohodě na výši odměny nedojde, určí ji na návrh některého z účastníků
řízení soud, který znalce jmenoval.
5. V případě, že jmenovaný znalec porušuje závažným způsobem své povinnosti,
může jej soud na návrh společnosti odvolat.
Úkolem znalce je vypracovat v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a
tlumočnících, písemnou zprávu o výši čistého obchodního majetku společnosti, která je
znaleckým posudkem dle výše uvedeného zákona. Samotný postup oceňování se řídí
právními předpisy, které upravují oceňování majetku, tj. zákonem č. 151/1997 Sb. a
vyhláškou Ministerstva financí č. 540/1994 Sb.
Vyplácení vypořádacího podílu se provede tak, že společníkovi primárně náleží částka
odpovídající hodnotě jeho splaceného vkladu a zbývající část se určí dle pravidel
dohodnutých ve společenské smlouvě a není-li jich, dle zákonných pravidel pro
rozdělování zisku (k tomu viz výše). V praxi není vyloučena situace, kdy s ohledem na
nízkou výši základního kapitálu určenou v účetní závěrce nebo nízkou hodnotu čistého
obchodního majetku zjištěnou znaleckým posudkem, získá bývalý společník pouze
poměrnou část svého vkladu.
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Splatnost vypořádacího podílu se při absenci speciální úpravy řídí ustanovením § 61
odst. 3 ObchZ a nastává uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky nebo
doručení znaleckého posudku společnosti, nestanoví-li zákon, dohoda společníků či
společenská smlouva jinak. Nedojde-li ke schválení účetní závěrky bez vážného
důvodu, počítá se lhůta ode dne, kdy ke schválení mělo dojít.
6.6. Zákaz konkurence
Zákaz konkurence je v rámci zvláštních ustanovení o komanditní společnosti upraven
pouze v § 99 ObchZ, podle kterého se - s výhradou odlišné úpravy ve společenské
smlouvě - z aplikace zákazu konkurence vylučují komanditisté. Zvláštní právní úprava
však dále neobsahuje žádná ustanovení, a proto se rámec zákazu konkurence
komplementářů stanoví přiměřeně podle ustanovení § 84 ObchZ. Komplementáři se
musí zdržet konkurenčního jednání, tedy jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmů
společnosti a společníků a mohlo by zájmy společnosti poškodit. Konkrétně, bez svolení
ostatních společníků nesmí komplementář podnikat v předmětu podnikání společnosti (a
to ani ve prospěch třetích osob) ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiné
osoby. Účast na jiných společnostech nebo družstvu v postavení společníka nebo člena
zakázána není. Komplementáři dále nesmí být statutárním nebo jiným orgánem
obchodní společnosti se stejným nebo obdobným předmětem podnikání. Předmět
podnikání pak nelze zúžit pouze na skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku, ale
pojem je třeba vykládat extenzivněji ve smyslu skutečné povahy a předmětu činnosti
společnosti. Vhledem k dispozitivnosti § 84 ObchZ, který zákaz konkurenčního jednání
upravuje, lze zákaz konkurence společenskou smlouvou modifikovat. Z porušení zákazu
konkurence plyne podle ustanovení § 65 ObchZ povinnost vydat prospěch
z konkurenčního obchodu, převést práva na společnost a nahradit případnou škodu
(skutečnou i ušlý zisk). V krajním případě by porušení zákazu konkurence mohlo vést
až k níže zmíněným žalobám na zrušení společnosti nebo vyloučení společníka dle § 90
ObchZ. Společnost může uplatnit svá práva plynoucí z citovaného ustanovení ve
speciální subjektivní prekluzivní lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o jednání osoby
dozvěděla, nejpozději v objektivní lhůtě do 1 roku od okamžiku, kdy k takovému
jednání došlo. Pro uplatnění práva na náhradu škody vzniklé konkurenčním jednáním se
v souladu se zněním § 757 ObchZ použije ustanovení § 373 a násl. ObchZ. Právo musí
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být podle § 397 ObchZ uplatněno v promlčecí lhůtě 4 let ode dne, kdy se společnost
dozvěděla nebo mohla dozvědět o vzniku škody a o tom, kdo za ni odpovídá, nejpozději
však podle § 408 ObchZ v objektivní lhůtě 10 let ode dne, kdy k porušení povinnosti
došlo.
Jak bylo již uvedeno výše, na komanditisty se zákaz konkurenčního jednání nevztahuje,
nestanoví-li společenská smlouva jinak. Pokud bude rozšířen zákaz konkurence i na
komanditisty, je nezbytnné řádně určit jeho rozsah. Pokud by nebyl rozsah zákazu
společenskou smlouvou upraven např. odkazem na příslušné ustanovení zákona, může
vzniknout spor o to, zda lze rozsah zákazu konkurence komanditisty vykládat pomocí
ustanovení § 84 nebo § 136 odst. 1 ObchZ. Ani v této otázce nejsou autoři použité
literatury jednotní a bude pravděpodobně definitivně vyřešena až rozhodovací praxí
soudu. Přestože hovoří § 93 odst. 4 ObchZ o subsidiární aplikaci ustanovení o SRO na
právní postavení komanditistů, domnívám se, že je zdůvodnění subsidiárního použití
§ 136 odst. 1 ObchZ prezentované J. Dědičem 70 poněkud nepřesné. Předně mám za to,
že ustanovení o SRO se mají na právní postavení komanditistů aplikovat subsidiárně
tehdy, pokud určitou právní otázku zákon v případě SRO výslovně upravuje. To však
není případ zákazu konkurence společníků SRO, která zákonem upravena vůbec není.
ObchZ pouze v § 136 odst. 3 připouští zákaz konkurence rozšířit na společníky SRO ve
společenské smlouvě a určit v ní i jeho rozsah v tom smyslu, zda bude stejný nebo užší
ve srovnání s rozsahem stanoveným v § 136 odst. 1 ObchZ pro jednatele SRO.
Subsidiární použití § 136 odst.1 ObchZ dle mého názoru není možné ani z toho důvodu,
že tam upravený zákaz se vztahuje na jednatele tj. statutární orgán SRO, komanditisté
však statutárním orgánem KS nejsou a být nemohou (viz níže).
6.7. Ručení společníků
Ručení společníků za závazky společnosti je sekundárním závazkem, který vzniká poté,
co své povinnosti uhradit existující závazky nedostála společnost, jako právně způsobilý
subjekt podnikající na svůj účet a majetkovou odpovědnost. Ručení společníka vzniká
přímo ze zákona a nelze se jej zprostit projevem vůle popř. omezit nebo snížit jeho
zákonem stanovený obsah.
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Viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 899.
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Obchodní zákoník rozlišuje v obecných ustanoveních o obchodních společnostech,
konkrétně v § 56 odst. 5 a 6 ručení společníků za trvání společnosti, které je upraveno
v rámci právní úpravy jednotlivých forem společností, a dále úpravu ručení po zániku
společnosti, kdy dochází k její likvidaci a následnému výmazu z obchodního rejstříku.
Ve druhém případě je právní úprava shodná pro všechny společenstevní formy a
společníci podle ní ručí za závazky společnosti stejně, jako za jejího trvání. Následuje-li
po zrušení společnosti likvidace, ručí společníci za závazky do výše svého podílu na
likvidačním zůstatku, minimálně však v rozsahu, jakým ručili za trvání společnosti.
Účelem těchto ustanovení je použít vždy variantu, která je výhodnější pro věřitele.
Existence dvou typů společníků KS vede k odlišnému ručení za závazky společnosti.
Ručení komplementářů má v souvislosti s uplatněním ustanovení § 86 ObchZ
o společnících VOS solidární povahu, tzn., že věřitel může požadovat splnění závazku
ve výši celého dluhu na kterémkoli z komplementářů a takový komplementář je povinen
svou ručitelskou povinnost v požadovaném rozsahu splnit. Ručení komplementářů je
neomezené - komplementáři musí použít ke splacení dluhu veškerý svůj majetek. Pokud
komplementář splnil závazek společnosti z titulu své ručitelské povinnosti, má vůči ní
postavení věřitele a vůči ostatním komplementářům právo na náhradu části jím
zaplaceného dluhu dle výše jejich podílů. Ručitelský závazek komanditistů je
limitovaný - každý ručí podle § 93 odst. 1 ObchZ pouze do výše svého nesplaceného
vkladu, přičemž pro tuto výši je rozhodující nikoli reálný stav, ale stav zápisu
v obchodním rejstříku. Komanditisté nejsou vůči sobě v solidárním postavení a věřitel
se může platby legitimně domáhat jen u toho komanditisty, u něhož je existence
nesplacení vkladu z obchodního rejstříku patrná.
Ručitelský závazek společníků je sekundární povinností, primárně odpovídá za své
závazky společnost. Pokud tedy KS své závazky z primárního vztahu nesplní, nastupuje
ručení společníků, jako povinných subjektů, vůči oprávněným subjektům - věřitelům.
Jedná se o závazek akcesorický, závislý na existenci závazku hlavního, a subsidiární,
ručitel - společník plní místo dlužníka - společnosti, pokud závazek věřiteli nesplnil, i
když k tomu byl písemně vyzván. Forma této písemné výzvy není zákonem upravena,
z jejího obsahu by však mělo jednoznačně vyplývat, k čemu úkon odesílatele výzvy
směřuje. Od této výzvy lze upustit, je-li nepochybné, že společnost svůj závazek
nesplní, zejména je-li v konkurzu. Věřitel se tedy nejprve obrací se svým nárokem na
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společnost, jako primárního dlužníka a teprve nesplnění dluhu společností mu dává
právo obrátit se na společníky. Volba společníka, kterého věřitel z titulu ručení vyzve
k plnění splatného závazku, je plně v kompetenci věřitele. Společník však na nárok
uplatněný věřitelem společnosti nereaguje bezprostředním zaplacením dlužné částky.
Společník předně informuje společnost o výzvě věřitele a zjistí případné námitky, které
by mohl vůči věřiteli uplatnit. Zpráva o nároku věřitele musí být společnosti doručena,
z čehož lze usuzovat, že má písemnou formu (§ 309 ObchZ). V návaznosti na uvedenou
zprávu je společnost povinna obeznámit ručitele s námitkami, které by mohla vůči
věřiteli uplatnit. V případě, že by společník splnil z titulu ručení závazek společnosti,
aniž by ji o tom podal zprávu, je společnost oprávněna uplatnit vůči němu všechny
námitky, které byla oprávněna uplatnit vůči věřiteli. T. Dvořák uvádí, že ručitel je
povinen uplatnit námitky, pokud o nich byl informován a neučiní-li tak, ztrácí vůči
společnosti právo regresu. 71 S tímto názorem nelze souhlasit, neboť obchodní zákoník
stanoví v § 306 odst. 2 uplatnění námitek ručitelem jako právo, nikoli povinnost,
s jejímž nesplněním by byla spojena prekluze regresního práva. Z uvedeného ustanovení
tedy pouze vyplývá právo ručitele použít vůči věřiteli všech námitek, k jejichž uplatnění
je oprávněn dlužník, a na které ho dlužník bez zbytečného odkladu po doručení zprávy
o uplatnění nároku upozornil. Domnívám se, že ručitel může sám relevanci námitek
přezkoumat a zvolit pouze ty, jejichž uplatnění bude účinné, nebo neuplatňovat námitky
vůbec. A contrario z ustanovení § 309 ObchZ in fine lze v případě požadavku ručitele
o regresní úhradu dovodit právo dlužníka uplatnit vůči ručiteli ty námitky, které ručitel
vůči věřiteli neuplatnil, přestože na ně byl dlužníkem upozorněn. V případě, že ručitel
uspokojí věřitele bez vědomí dlužníka nebo neuplatní žádnou z námitek, na které ho
dlužník v zákonné lhůtě upozornil, je dlužník oprávněn použít vůči ručiteli všechny
námitky, které by byl oprávněn použít vůči věřiteli. Krom námitek umožňuje citovaný
§ 306 odst. 2 ObchZ ručiteli použít k započtení pohledávky dlužníka vůči věřiteli,
pokud by k započtení byl oprávněn i dlužník, kdyby věřitel vymáhal svou pohledávku
vůči němu. Konečně je ručitel oprávněn použít k započtení i své vlastní pohledávky
vůči věřiteli.
Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 77. Předmětný právní názor
již není obsažen v novější publikaci stejného autora - Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha:
ASPI Wolters Kluwer, 2008. Důvodem uvedené změny může být skutečnost, že T. Dvořák svůj původní,
zjevně nesprávný právní názor, přehodnotil.
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Společník, který splnil závazek společnosti a uspokojil jejího věřitele, vstupuje do jeho
práv a je oprávněn od věřitele požadovat všechny doklady, které má věřitel a jsou
potřebné k uplatnění nároku vůči dlužníkovi. Pokud je věřitelem společnosti
komplementář, vzniká mu právo na regresní úhradu splaceného dluhu vůči ostatním
komplementářům. Plnění poskytnuté komanditistou se v souladu s ustanovením § 106
odst. 2 ObchZ započítává automaticky na splacení jeho vkladu, bez ohledu na případnou
skutečnost, že jeho vklad není dosud splatný. Vůči společnosti nastávají účinky
započtení okamžikem, kdy jí komanditista tuto skutečnost oznámil. Společnosti
následně vzniká povinnost uvést stav zápisu v obchodním rejstříku do souladu se
skutečností tím, že podá návrh na zápis splacení vkladu komanditisty do obchodního
rejstříku. Nelze-li plnění za
společnost započíst na vklad, 72 může se komanditista domáhat po společnosti regresní
náhrady. V případě, že společnost nebude schopna dostát svým závazkům, může
komanditista požadovat náhradu od každého komanditisty splacení, jehož vkladu nebylo
dosud zapsáno v obchodním rejstříku. Pokud žádný takový komanditista neexistuje
nebo náhradu neposkytne, lze se náhrady domáhat od každého společníka analogicky
podle § 106 odst. 2 ObchZ dle rozsahu jeho účasti na základním kapitálu společnosti.
Tato konstrukce se však jeví poněkud nevhodně, zejména s ohledem na možné vklady
komplementářů a tedy možnost jejich zahrnutí mezi takto ručící společníky. Přestože
názory odborné literatury nejsou v této věci jednotné, 73 domnívám se, že regres nelze
uplatnit vůči komplementářům, i kdyby převzali vkladový závazek, jelikož úprava SRO
se aplikuje podle § 93 odst. 4 ObchZ pouze na právní postavení komanditistů. Zastávám
názor, že komanditista je oprávněn v tomto případě požadovat po ostatních
komanditistech částku odpovídající jejich vkladovému závazku ve společenské
smlouvě, nikoli pouze částku odpovídající nesplacené části vkladu. Mám za to, že tento
postup je logický, neboť takto koncipovaná varianta regresu nastupuje akcesoricky
Např. v situaci, kdy komanditista již vklad splatil, ale splacení nebylo dosud zapsáno v obchodním
rejstříku.
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Zahrnutí komplementářů mezi ručící společníky nepřipouští T. Dvořák v Dvořák, T.: Komanditní
společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 79 a shodně v Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti.
Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 245. Opačný názor připouští u komplementářů, kteří převzali
závazek ke vkladu do základního kapitálu ve společenské smlouvě, J. Dědič v Dědič, J. a kol.: Obchodní
zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 871 – 872.
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teprve v situaci, kdy komanditista, jehož vklad nebyl dosud splacen, neexistuje nebo
není schopen či ochoten zaplatit. V případě, že se ke vkladu do základního kapitálu
společnosti zavázal i komplementář, považuji za vhodný postup při výpočtu regresní
úhrady ostatních komanditistů vklad komplementáře pro tyto účely nezohledňovat. 74
Speciální úprava komanditní společnosti obsahuje dvě ustanovení, kdy komanditisté
ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým majetkem. Pokud komanditista
uzavře jménem společnosti bez odpovídajícího zmocnění smlouvu s třetí osobou, ručí
podle § 101 odst. 2 ObchZ za splnění závazků vzešlých z této smlouvy, a to ve stejném
rozsahu jako komplementář. V souvislosti s citovaným ustanovením vyvstává otázka,
zda jakákoliv smlouva, kterou komanditista jménem společnosti bez odpovídajícího
zmocnění uzavřel, zavazuje společnost a jedinou sankcí pro komandistu za takové
jednání je jeho ručení za závazky vzešlé z takové smlouvy. Předně je třeba uvést, že
převažující většina autorů odborné literatury se k takovému závěru přiklání. Lze citovat
např. J. Štenglovou, která k ustanovení § 101 odst. 2 doslova uvádí: "Ze smluv, které
komanditista takto uzavřel, je zavázána komanditní společnost bez ohledu na to, zda
smlouvu následně schválila ve smyslu ustanovení § 33 Občz." 75 J. Dědič k této otázce
ve svém komentáři uvádí: "Jednal-li by komanditista jménem KS bez zákonného či
smluvního zmocnění (tzv. nezmocněný jednatel), je z tohoto jednání přesto zavázána KS
bez ohledu na to, zda dodatečně toto jednání schválí podle § 33 ObčZ. Komanditista
narozdíl od jiných nezmocněných jednatelů není nikdy z jednání bez plné moci jménem
KS zavázán sám, avšak z druhé strany ručí za závazky KS, které vznikly KS z jeho
jednání jako nezmocněného jednatele".76 Obdobně se k této problematice vyjadřuje i T.
Dvořák, který ji uzavírá takto: "...komanditista není oprávněn k jednání, pokud však
jedná, pak i za podmínky, že třetí osoba o této skutečnosti ví, nevede toto k neplatnosti
smlouvy." 77 I. Pelikánová uvádí k dotčenému ustanovení následující: "Kdyby společník,
který je komanditistou, uzavřel jménem společnosti bez náležitého zmocnění jakýkoliv
Shodně viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 79 a Dvořák, T.:
Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 245.
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Viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník: Komentář. 12. vydání, Praha:
C.H.Beck 2009, s. 336.
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Viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 908.
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Viz a Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 248.
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závazek ze smlouvy, ručí za takový závazek stejně, jako komplementář...tedy rovněž
veškerým svým majetkem." 78 Proti uvedeným drtivě převažujícím názorům lze postavit
závěry odborného článku J. Šilhána, který se danou problematikou velmi podrobně
zabývá. 79 Uvedený autor argumentuje tím, že je třeba § 101 odst. 2 vykládat v kontextu
jednání předvídaných v § 15 a § 16 ObchZ, případně jednání, které podle § 33 odst. 2
OZ vyžaduje dodatečné schválení komanditní společností. Uvedený autor uzavírá, že
pouze a jedině v těchto případech předvídaných uvedenými zákonnými ustanoveními by
se jednalo o smlouvy uzavřené komanditistou jménem společnosti bez zmocnění.
Podle mého názoru je třeba se zaměřit předně na povahu smluv, které komanditista
jménem společnosti uzavírá. Lze připustit, že dané ustanovení nepovažuje za neplatné
ty
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komanditní
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(komanditistou), která k tomu dle zákona nemá oprávnění. Domnívám se však, že
rozhodně nelze uzavřít dopad daného ustanovení tak, že by nebyla neplatná a společnost
zavazovala i smlouva, která např. nesplňuje zákonné náležitosti požadované na její
formu nebo obsah, tedy smlouva, která by odporovala zákonným požadavkům na její
platnost. Tak významný průlom v podobě sanace absolutní neplatnosti smluv dle mého
názoru dané ustanovení ObchZ rozhodně nemá. V případě, že by komanditista jednající
jménem společnosti uzavřel se třetí osobou absolutně neplatnou smlouvu, nebyla by
žádná ze stran dle mého názoru takovou smlouvou vázána. Je otázkou, zda by se ručení
komandisty podle § 101 odst. 2 ObchZ vztahovalo i na případné nároky uplatněné třetí
stranou vůči společnosti z titulu takové absolutně neplatné smlouvy, např. na nárok na
vydání bezdůvodného obohacení. Doslovné znění § 101 odst. 2 ObchZ s takovou situací
vůbec nepočítá. Mám proto za to, že by musela přicházet v úvahu aplikace § 33 OZ a
třetí osoba, se kterou komanditista jednající jménem komanditní společnosti absolutně
neplatnou smlouvu uzavřel, by se svých nároků musela domáhat přímo na takovém
komanditistovi.
Na základě výše uvedeného zastávám názor, že rozsah aplikace ustanovení § 101 odst. 2
ObchZ se týká pouze platných smluv, které komanditista jménem dané komanditní

Viz Pelikánová, I., Černá, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl,
Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 374.
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Šilhán, J.: Nezmocněné jednání komanditisty a ust. § 101 odst. 2 ObchZ, [Obchodněprávní revue
2/2010, s.42].
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společnosti uzavřel. Co se týče názoru J. Šilhána, nelze mu upřít kreativitu a do jisté
míry i logické opodstatnění, je však třeba uvažovat rovněž o kontextu a systematickém
zařazení ustanovení § 101 odst. 2 ObchZ. Ze vztahu speciality a generality jednotlivých
ustanovení ObchZ je nepochybné, že ustanovení o jednotlivých formách obchodních
společností mají přednost před ustanoveními obecnými, které se vztahují na všechny
společenstevní formy, jakož i před ostatními obecnými ustanoveními ObchZ. Z mého
pohledu tedy nelze připustit, aby speciální ustanovení o jednání komanditisty jménem
společnosti bylo zúženě vykládáno v kontextu obecných ustanovení o nezmocněném
jednání podle § 15 a § 16 ObchZ. Dále je nezbytné poukázat na obsahovou logiku § 101
ObchZ, který v odst. 1 uvádí, že komplementáři jsou statutárními orgány společnosti a
pokud není ve společenské smlouvě uvedeno jinak, jedná každý jménem společnosti
samostatně. Jinými slovy to znamená, že úkony komplementářů jsou způsobilé
zavazovat společnost. Domnívám se, že v odst. 2 daného ustanovení ObchZ pak
zákonodárce zamýšlel pouze upravit konsekvence zvláštní, avšak nikoli nerálné situace,
kdy společnost bude zavázána konkrétním jednáním komanditisty, a to ze smlouvy
uzavřené takovým komanditistou jejím jménem, který pak za závazky z takové smlouvy
ručí ve stejném rozsahu, jako komplementáři a dle mého názoru rovněž solidárně
s komplementáři. Zjednodušeně řečeno je třeba chápat logiku daného ustanovení tak, že
pokud by komanditista jednal jménem společnosti (uazavřel závazek) obdobně jako její
statutární orgán (tedy komplememntář), ručil by za takové konkrétní jednání (uzavření
závazku) rovněž jako komplementář. Jakkoliv tedy může být dané ustanovení pro
společnost v některých ohledech potenciálně nebezpečné, přikláním se v otázce jeho
výkladu k většinovému odbornému právnímu názoru. Pro úplnost dodávám, že proti
případné snaze komanditisty zneužít daného ustanovení v neprospěch společnosti
existuje dle mého mínění obrana v podobě napadení takového jednání pro rozpor
s dobrými mravy 80 nebo pravidly poctivého obchodního styku.
Podle ustanovení § 95 ObchZ platí, že pokud je jméno komanditisty uvedeno ve firmě
společnosti, ručí stejně jako komplementář. S ohledem na konstrukci tohoto ustanovení
souhlasím s názorem T. Dvořáka 81 a mám za to, že v tomto případě ručí komanditista
Tuto možnost obrany připouští i T. Dvořák v Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI
Wolters Kluwer, 2008, s. 248.
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Viz Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 249.
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generálně, tj. neomezeně a solidárně s komplementáři a má tudíž vůči nim, stejně jako
vůči společnosti, právo domáhat se náhrady plnění poskytnutého z titulu takového
ručení.
Komplementář, který do společnosti přistoupí formou změny společenské smlouvy, ručí
analogicky podle § 87 odst. 1 ObchZ věřitelům i za závazky vzniklé před svým
přistoupením, je však oprávněn po ostatních komplementářích požadovat náhradu
eventuelního plnění z titulu takového ručení, stejně jako nákladů s ním spojených. 82
Dojde-li k převodu podílu komanditisty, ručí bývalý komanditista jako převodce
analogicky podle § 115 odst. 3 ObchZ za splnění závazků vzniklých před zánikem jeho
účasti. Za rozhodný okamžik zániku ručení se považuje den výmazu bývalého
komanditisty z rejstříku. Navíc, pokud převedl komanditista svůj podíl dříve, než splatil
vklad, ručí analogicky podle § 150 odst. 2 ObchZ za splacení dosud nesplacené části
vkladu nabyvatelem převedeného podílu.
Pokud zanikne účast komplementáře podle § 87 odst. 2 ObchZ za trvání společnosti,
ručí jen za závazky vzniklé před zánikem své účasti. Obdobně ručí komanditista při
zániku své účasti za trvání společnosti jen za závazky, které přešly s převáděným
podílem na nabyvatele. V obou případech se za rozhodný okamžik zániku ručení
považuje den výmazu společníka z obchodního rejstříku.
Smrtí nebo zánikem osoby, která je komplementářem, ručení za závazky nezaniká.
Pokud podíl komplementáře, který zemřel nebo zanikl, přechází na právního nástupce, 83
vstupuje nástupce do všech práv a povinností svého předchůdce a ručí neomezeně a
solidárně s ostatními komplementáři, jak za závazky vzniklé jeho právnímu předchůdci,
tak i za všechny závazky, které mu vzniknou během jeho účasti jako komplementáře
KS. Obdobně platí u smrti nebo zániku komanditisty, že právní nástupce ručí ode dne
smrti nebo zániku bývalého komanditisty za závazky společnosti ve stejném rozsahu,
jako bývalý komanditista.
Při zrušení společnosti s likvidací uplatňují věřitelé své pohledávky přímo na bývalých
společnících zaniklé společnosti, pokud došlo ke zrušení společnosti bez likvidace

Tato konstrukce, jakkoli se zdá prakticky komplikovaná vzhledem k vzájemnému vypořádání mezi
společníky, je nepochybně maximálně konformní pro věřitele, který může vyzvat k plnění kteréhokoli
komplementáře.
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83

K tomu je třeba výslovného připuštění přechodu nebo dědění podílu ve společenské smlouvě.
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s právním nástupcem, musí věřitelé uplatnit své pohledávky u něj. Po skončení
likvidace a zániku společnosti pokračuje po celou dobu trvání pohledávek společnosti
solidární a neomezené ručení komplementářů. Komanditisté ručí po zániku společnosti
za závazky společnosti do výše svého podílu na likvidačním zůstatku, minimálně však
ve stejném rozsahu, jako za trvání společnosti, podle toho, která z uvedených variant
ručení je pro věřitele příznivější.
Věřitel je oprávněn v každém případě uplatnit svůj nárok vůči oběma typům ručících
společníků, ale nemůže po obou požadovat stejnou částku, protože u komanditistů je
ručení omezeno výší jejich nesplaceného vkladu dle zápisu v obchodním rejstříku.
6.8. Zánik účasti společníků ve společnosti
Účast společníků ve společnosti může zaniknout pouze způsoby taxativně vymezenými
v ObchZ. Pro účely tohoto odstavce lze způsoby zániku účasti rozdělit na ty, které jsou
společné všem společníkům KS a dále na způsoby specifické pro jednotlivé skupiny
společníků.
6.8.1. Společné způsoby zániku účasti společníků
S výhradou v odlišnosti důsledků dopadajících na jednotlivé skupiny společníků při
uvedených způsobech skončení jejich účasti ve společnosti lze za společné způsoby
ukončení účasti jakéhokoli společníka v KS považovat:
(i)

Zánik společnosti jako takové (viz kapitola 8.),

(ii)

smrt nebo zánik společníka (viz podkapitola 5.3),

(iii) vyloučení společníka soudem pro závažné porušení jeho povinností,
(iv) prohlášení konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutí
insolvenčního návrhu pro jeho nedostatek majetku,
(v)

pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka
ve společnosti, nebo vydání exekučního příkazu k postižení podílu některého
společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce,

(vi) ukončení účasti společníka ve společnosti změnou společenské smlouvy.
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6.8.1.1. Vyloučení společníků soudem
Pokud společník poruší závažným způsobem své povinnosti, může být na návrh
společnosti vyloučen rozhodnutím soudu. Podmínkou uplatnění návrhu je výzva
takovému společníkovi k plnění povinností a písemné upozornění na možnost jeho
vyloučení. Potud se příslušná ustanovení upravující uvedený způsob zániku účasti
komplementáře a komanditisty shodují. Podle ustanovení § 90 odst. 2 ObchZ in fine
však musí v případě vyloučení komplementáře souhlasit s podáním návrhu společníci,
kteří mají alespoň poloviční podíl na společnosti. Odkazem na ustanovení § 149 ObchZ
by při vyloučení komanditisty museli s podáním návrhu souhlasit společníci, jejichž
vklady představují alespoň jednu polovinu základního kapitálu. Striktní aplikací výše
uvedených ustanovení by podle odborné literatury mohli o návrhu na vyloučení
komplementářů rozhodovat všichni společníci, zatímco o návrhu na vyloučení
komanditistů pouze komanditisté, za předpokladu, že komplementářům nebyla
společenskou smlouvou uložena vkladová povinnost. 84 Při porušení téže povinnosti
komplementářem nebo komanditistou by tak bylo rozhodnutí o podání návrhu
posuzováno odlišnou rozhodovací většinou a v případě komanditisty dokonce možná
pouze jednou skupinou společníků. To z mého pohledu zcela nepochybně odporuje
zásadě rovného postavení společníků. Mám za to, že uvedené pojetí je nejen
protiprávní, ale i nelogické, neboť pokud by ve společnosti byl pouze jediný
komanditista a komplementáři by neměli dle společenské smlouvy žádné vklady, nebylo
by možné rozhodnutí o podání návrhu podle § 149 ObchZ vůbec učinit. 85
S ohledem na výše uvedené se jednoznačně přikláním k použití ustanovení § 90 odst. 2
ObchZ na případ závažného porušení povinností obou společníků. 86 Podle § 93 odst. 4
ObchZ se na komanditní společnost přiměřeně použijí ustanovení ObchZ o veřejné
obchodní společnosti, není-li ve speciálních ustanoveních o komanditní společnosti dále
K výše uvedené interpretaci lze dospět z Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing,
2004, s. 157 a 165.
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Vyloučení aplikovatelnosti § 149 ObchZ na KS zastává rovněž J. Dědič v Dědič, J. a kol.: Obchodní
zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 878 a I. Štenglová v Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a
kol.: Obchodní zákoník: Komentář. 12. vydání, Praha: C.H.Beck 2009, s. 325.
85

Pro úplnost je třeba dodat, že v Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer,
2008, s. 294 autor oproti svému původnímu názoru připouští aplikaci § 90 odst. 2 ObchZ rovněž na
vyloučení komanditisty.
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uvedeno jinak. Dle výše uvedeného lze ustanovení § 102 ObchZ o zrušení a likvidaci
KS přiměřeně doplnit o příslušná ustanovení § 88 a násl. ObchZ o zrušení a likvidaci
VOS, v rámci kterých je systematicky zařazeno i ustanovení § 90 ObchZ. Závěrem jen
podotýkám, že společnost musí i po případném vyloučení komplementáře splňovat
podmínku § 93 odst. 1 ObchZ tj., že ve společnosti musí zůstat alespoň jeden společník
v postavení komplementáře.
Při posuzování závažnosti porušení povinností společníka volí judikatura soudů značně
restriktivní přístup. Pro úspěšné uplatnění nároku musí být porušení povinností nejen
v rozporu se zákonem nebo společenskou smlouvou, ale rovněž soustavné a závažné. 87
Soud rozhoduje o návrhu v souladu s ustanovením § 200e OSŘ v nesporném řízení;
členství společníka ve společnosti zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o jeho
vyloučení.
6.8.1.2. Konkurs na majetek společníků
Pro obě skupiny společníků platí, že dnem právních účinků prohlášení konkursu na
majetek společníka nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek jeho majetku
zaniká účast společníka ve společnosti. Touto skutečností dochází ex lege ke změně
společenské smlouvy společnosti a prostředky odpovídající vypořádacímu podílu
společníka (dlužníka) se stávají součástí majetkové podstaty. V případě, že se
prohlášení konkurzu nebo zamítnutí insolvenčního návrhu týká majetku komaditisty,
nedochází v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 ObchZ ke zrušení společnosti. Dnem
právních účinků prohlášení konkursu na majetek komanditisty, což je podle § 245
insolvenčního zákona okamžik zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu
v insolvenčním rejstříku, nastává splatnost vypořádacího podílu, který je společnost
povinna splatit k rukám insolvenčního správce komanditisty, jehož účast ve společnosti
prohlášením konkursu zanikla. Ke zrušení konkursu na majetek komanditisty obvykle
dojde po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek komanditisty jakožto
dlužníka, je zcela nepostačující. Pokud byl však konkurz zrušen z jiných než výše
uvedených důvodů, účast komanditisty ve společnosti se podle § 102 odst. 3 ObchZ
obnovuje.
To vyplývá z dostupné soudní rozhodovací praxe, viz. např. Rozsudek krajského obchodního soudu v
Brně, sp. zn. 29/10 Cm 577/93 ze dne 15.2. 1995 [Soudní rozhledy č. 4/1995, s. 89].
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Toto ustanovení může v praxi způsobovat značné komplikace v souvislosti se změnami
ve společnosti, ke kterým v průběhu konkursu mohlo dojít. K obnovení účasti dlužníka
ve společnosti totiž dochází bez ohledu na jeho vůli nebo vůli stávajících společníků a
bývalý komanditista nebo stávající společníci nemusí nutně mít na obnovení účasti
komanditisty ve společnosti zájem. V případě, že daná komanditní společnost nadále
existuje, jeví se jako vhodné řešení uvedené situace pouze ukončení obnovené účasti
komanditisty dohodou společníků. Zásadní problém může nastat, pokud prohlášením
konkursu zanikla účast jediného komanditisty a zbývající jediný komplementář
komplementáři využil možnosti uvedené v ustanovení § 347 ZPř a rozhodl o převzetí
jmění společnosti nebo zbývající komplementáři rozhodli podle § 360 a násl. ZPř
o změně její právní formy na VOS. Gramatickým výkladem lze dospět k závěru, že
zákon předpokládá obnovení účasti úpadce v téže obchodní společnosti, ve které mu
zanikla. Po změně právní formy původní společnosti nebo převodu jejího obchodního
jmění na komplementáře je tedy zákonem presumované obnovení účasti úpadce dle
mého názoru nemožné. Pokud byla účast komanditisty ve společnosti ex lege obnovena
podle § 102 odst. 3 ObchZ, přechází na něj povinnost nahradit 88 společnosti vyplacený
vypořádací podíl do dvou měsíců od zrušení konkursu. Dnem právních účinků
prohlášení konkursu nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
komplementáře dochází nejen k zániku účasti komplementáře ve společnosti, ale
současně ke zrušení společnosti jako takové (§ 88 odst. 1 písm. e) ObchZ). Obchodní
zákoník upravuje ve vztahu k uvedenému zrušení společnosti několik alternativ řešení.
Za současného splnění podmínky zákonem požadovaného počtu jednotlivých
společníků se mohou zbývající společníci cestou změny společenské smlouvy
dohodnout na dalším trvání společnosti. Pokud k dohodě o odpovídající změně
společenské smlouvy nedojde do tří měsíců od zrušení společnosti a společníci
nerozhodli o vstupu společnosti do likvidace, právo společníků zaniká a společnost
vstupuje do likvidace ex lege dnem uplynutí uvedené lhůty (§ 88 odst. 3 ObchZ).

Zákonodárce v tomto ustanovení nevolil ideální výrazové prostředky neboť pojem „nahradit“ vede k
výkladovým pochybnostem ohledně druhu a způsobu náhrady. V daných souvislostech se jeví
vhodnějším pojem „vrátit“, neboť dle mého názoru by k nahrazení mělo dojít stejnými prostředky a ve
výši odpovídající vyplacenému vypořádacímu podílu. Širší interpretace pojmu „nahradit“ by mohla vést k
závěru, že lze použít nepeněžitou náhradu např. formou poskytnutí movité nebo nemovité věci, což dle
mého názoru zákonodárce nezamýšlel.
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V případě, že společníci uzavřou dohodu o dalším trvání společnosti, stává se plnění
odpovídající vypořádacímu podílu úpadce součástí majetkové podstaty. Alternativy
dalšího postupu pro případ zániku účasti komplementáře a zrušení společnosti závisí na
počtu a složení zbývajících společníků. Pokud zůstane ve společnosti pouze jeden nebo
více komanditistů, vstupuje společnost do likvidace. 89 Plnění odpovídající podílu na
likvidačním zůstatku komplementáře jakožto dlužníka se stává součástí majetkové
podstaty. Nelze však vyloučit, že dojde k obnovení účasti komplementáře ve společnosti
podle § 88 odst. 3 ObchZ, což by, pokud společnost ještě nezanikla, dávalo
společníkům možnost dohodnout se na jejím trvání podle § 88 odst. 4 ObchZ.
Obnovením účasti komplementáře 90 ve společnosti mu vzniká povinnost nahradit
společnosti vyplacený vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku do dvou
měsíců od zrušení konkurzu, na základě kterého k obnovení účasti došlo. Zůstane-li ve
společnosti ke dni prohlášení konkursu na majetek komplementáře více komplementářů
a žádný komanditista, mohou se zbývající komplementáři dohodnout podle § 375 ZPř,
že se KS bez likvidace mění na VOS nebo rozhodnout podle § 348 ZPř o změně právní
formy KS na VOS.
6.8.1.3. Výkon rozhodnutí a exekuce na majetek společníků
Pro podání návrhu na výkon rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti je
nutný právní titul, tj. vykonatelná pohledávka, kterou věřiteli společník jako povinný
dobrovolně neuspokojil. Jsou-li splněny zákonné podmínky, nařídí příslušný soud
výkon rozhodnutí postižením podílu komplementáře nebo komanditisty ve společnosti.

Okamžik vstupu společnosti do likvidace není jednoznačně vyřešenou právní otázkou. Přiměřeným
použitím ustanovení § 88 odst. 2 ObchZ lze dospět k názoru, že vstup do likvidace nastává ex lege až po
uplynutí třech měsíců, během kterých zákon dává společníkům možnost uzavřít dohodu o pokračování
společnosti. Uzavření uvedené dohody však není pro případ dvou či více zbývajících komanditistů
aplikovatelné, a proto zastávám názor, že společnost vstupuje do likvidace v souladu s § 70 odst. 2 ObchZ
ke dni svého zrušení tedy k okamžiku, kdy nastal důvod zrušení podle § 88 odst. 1 písm. e) ObchZ.
Otázkou zůstává, kdo v dané situaci jmenuje likvidátora, jelikož komanditisté nejsou statutárními orgány
KS. Pokud není řešení této situace upraveno ve společenské smlouvě, domnívám se, že likvidátora
jmenuje soud podle § 71 odst. 1 ObchZ. Přestože řízení o jmenování likvidátora může soud zahájit i bez
návrhu, lze si spíše představit, že návrh soudu na jmenování likvidátora podá některý ze zbývajících
komanditistů nebo všichni společně.

89

K obnovení účasti komplementáře ve společnosti dochází na základě zrušení konkursu na majetek
komplementáře z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku.
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Právní mocí usnesení soudu zaniká účast komplementáře (§ 88 odst. 1 písm. f) ObchZ)
nebo komanditisty (§ 102 odst. 2 ObchZ) ve společnosti.
Účinky právní moci usnesení soudu o výkonu rozhodnutí postižením podílu
komanditisty jsou shodné s právními účinky prohlášení konkursu, tzn., dochází ex lege
ke změně společenské smlouvy a statutární orgán je povinen založit do sbírky listin její
nové znění. V souladu s rozhodnutím soudu je společnost povinna vyplatit prostředky
odpovídající vypořádacímu podílu komanditisty, jehož účast ve společnosti zanikla,
přímo oprávněnému. V případě, že částka odpovídající vypořádacímu podílu přesahuje
nárok oprávněného, vyplatí společnost přebytek bývalému komanditistovi. Dojde-li
k zastavení výkonu rozhodnutí, účast bývalého komanditisty ve společnosti se obnovuje
a komanditista je povinen do dvou měsíců od právní moci usnesení soudu o zastavení
výkonu rozhodnutí nahradit 91 společnosti vyplacený vypořádací podíl. V odborné
literatuře se objevují názory, že vypořádací podíl společnosti je povinen nahradit
oprávněný a nikoli povinný tzn. komanditista, jehož účast se zastavením výkonu
rozhodnutí obnovila, neboť je proti logice věci, aby zákonný důvod zastavení výkonu
rozhodnutí dopadal k tíži povinného. 92 Autor uvedeného názoru poukazuje v uvedené
souvislosti na domnělou chybu důvodové zprávy k novele ObchZ č. 30/2000 Sb.
S takovým závěrem však nelze souhlasit. Obchodní zákoník ve všech případech
zákonného obnovení účasti komanditisty ve společnosti podle § 102 odst. 3
předpokládá, že vypořádací podíl nahradí společnosti tento komanditista, polemika
uvedená v citované literatuře je ve světle této skutečnosti z mého pohledu naprosto
zbytečná. Pokud byl vypořádací podíl v souladu s usnesením soudu vyplacen
oprávněnému, je tento povinen jej v plné výši vrátit, avšak nikoli společnosti, ale
povinnému, jinak by se jednalo o bezdůvodné obohacení oprávněného. Uvedený postup
je dle mého názoru v souladu s důvodovou zprávou a naplňuje současně požadavky
zákona. Pro úplnost dodávám, že autor citované literatury zřejmě rovněž od svého
původního názoru upustil, neboť v jeho pozdější publikaci 93 se tento názor již
neobjevuje.
K nevhodnosti pojmu „nahradit“ a k výši náhrady za vyplacený vypořádací podíl viz pozn. pod čarou č.
88.
91

92

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 152.

93

Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008.

79

Pokud podá oprávněný návrh na exekuci, spočívá volba způsobu provedení exekuce na
uvážení exekutora. V případě exekucí vydává soud na základě návrhu oprávněného
usnesení o nařízení exekuce, na základě kterého vydává exekutor exekuční příkaz
k postižení podílu. Ke dni vydání exekučního příkazu zaniká účast komanditisty ve
společnosti. V ostatních záležitostech lze odkázat na postupy uvedené výše u výkonu
rozhodnutí.
Zrušením účasti komplementáře ve společnosti v důsledku pravomocného usnesení
soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením jeho podílu dochází podle § 88 odst. 1
písm. c) ObchZ současně ke zrušení společnosti. Obdobně jako bylo uvedeno výše u
zrušení účasti komplementáře ve společnosti při prohlášení konkursu na jeho majetek,
mohou se zbývající společníci dohodnout ve lhůtě 3 měsíců od zrušení společnosti
změnou společenské smlouvy na dalším trvání společnosti. Dohodou na dalším
pokračování společnosti je výkonem rozhodnutí postižena pohledávka bývalého
komplementáře vyplývající z jeho práva na vypořádací podíl. Částka odpovídající
vypořádacímu podílu se v souladu s pravomocným usnesením soudu vyplatí přímo
oprávněnému. Za situace, kdy nedojde k pokračování společnosti, 94 náleží bývalému
komplementáři podíl na likvidačním zůstatku, tzn. výkonem rozhodnutí je postižena
jeho pohledávka z práva na podíl na likvidačním zůstatku. Nelze vyloučit, že v důsledku
zastavení výkonu rozhodnutí dojde k obnovení účasti komplementáře ve společnosti,
pokud tato dosud trvá. V souladu s § 88 odst. 4 ObchZ se mohou stávající společníci
dohodnout se společníkem, jehož účast ve společnosti byla obnovena, na dalším trvání
společnosti. Vyplacený vypořádací podíl příp. vyplacené podíly na likvidačním zůstatku
musí společníci vrátit do společnosti. Při exekuci postižením podílu komplementáře
platí shodný postup jako u komanditisty, a proto v této otázce odkazuji na výše uvedené.
Pro úplnost dodávám, že rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením
podílu některého společníka ve společnosti, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení
výkonu tohoto rozhodnutí nebo exekuční příkaz na postižení podílu některého
společníka ve společnosti, jakož i rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že

To jest tehdy, když se zbývající společníci na pokračování společnosti v prekluzivní lhůtě 3 měsíců
nedohodnou změnou společenské smlouvy nebo ve společnosti zůstane pouze jeden nebo více
komanditistů.
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exekuce skončila jinak než zastavením, se podle § 38g ObchZ zapisují do obchodního
rejstříku.
6.8.1.4. Ukončení účasti společníků ve společnosti změnou společenské smlouvy
Nestanoví-li obchodní zákoník jinak, je ke změně společenské smlouvy KS zapotřebí
souhlasu všech společníků. Vůli společníka nelze nahradit rozhodnutím soudu, neboť
obchodní zákoník tuto možnost v žádném svém ustanovení nepřipouští. Společenská
smlouva může uvedený zákonný požadavek modifikovat tak, že k její změně postačí
pouze souhlas většiny komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů. Za
uvedenou změnu společenské smlouvy lze bez pochybností považovat změnu v obsahu i
subjektech, tj. společnících. V odborné literatuře 95 převažuje logický názor, že
rozhodování společníků o změně společenské smlouvy má svojí zvláštní povahu a
vylučuje použití § 97 odst. 3 ObchZ o možnosti modifikace počtu hlasů jednotlivých
společníků. S tímto názorem se ztotožňuji. Po formální stránce musí být úkon
odpovídající změně společenské smlouvy písemný a podpisy společníků na listině
obsahující úkon úředně ověřené (§ 63 ObchZ). Změnu společenské smlouvy směřující
k ukončení účasti společníka ve společnosti nelze provést, pokud by po takové změně
nebyly nadále splněny zákonné předpoklady pro trvání společnosti. 96
6.8.2. Zvláštní způsoby zániku členství komanditistů
6.8.2.1. Vyloučení komanditistů v kadučním řízení
Obsahem tzv. kadučního řízení je mechanismus, který má společníka prodlévajícího se
splněním vkladové popř. příplatkové povinnosti donutit ke splnění uvedených
povinností pod sankcí vyloučení ze společnosti rozhodnutím ostatních společníků.
Kaduční řízení je typickým znakem kapitálových společností a v rámci VOS nebo KS
není upraveno, přestože zákon vklady u uvedených společností nevylučuje; u KS je
vkladová povinnost dokonce charakteristickým znakem daného společenstevního typu.
Odborná literatura je v otázce přiměřeného použití § 113 ObchZ na právní postavení
Viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 890 nebo Pelikánová,
I.:Obchodní právo. Díl 1., ASPI Publishing, Praha 2003, s. 534.
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V případě komanditisty lze ukončení jeho účasti ve společnosti bez vlivu na trvání společnosti řešit
převodem jeho podílu.
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komanditistů názorově roztříštěná. 97 Jak uvádím výše ve vztahu ke vkladové povinnosti,
považuji za právně bezproblémové použít na právní postavení komanditistů ustanovení
§ 113 odst. 2 ObchZ, byť má s § 80 ObchZ upravujícím stejnou právní otázku ve VOS
významově obdobný obsah.
Použití ostatních odstavců § 113 ObchZ ve vztahu k právnímu postavení komanditistů
považuji za problematické. Předně je třeba uvést, že § 113 odst. 3 - 6 nejsou se stejnými
právními následky aplikovatelné obecně na všechny komanditní společnosti, ale pouze
ve vztahu ke komanditním společnostem majícím alespoň dva komanditisty. Kaduční
řízení je sankční řízení vedoucí k vyloučení společníka ze společnosti na základě
rozhodnutí ostatních společníků. Pokud by však takové řízení mělo vést k vyloučení
jediného komanditisty, bude stát před rozhodujícími komplementáři zásadní otázka
související s uvážením, že vyloučením takového komanditisty zároveň přestanou být
splněny zákonné podmínky pro existenci dané KS. Tomuto riziku však nebude nutné
čelit v situacích KS o více komanditistech. Přiměřené použití ustanovení o SRO na
právní postavení komanditistů znamená dle mého názoru především nalezení principu a
logiky zákonem výslovně upravené skutečnosti, které se analogicky použijí na
skutečnost zákonem explicitně neupravenou a vedou k očekávaným právní normou
předpokládaným následkům. 98 Mám za to, že za situace, kdy povaha věci neumožňuje
dospět v typově stejné situaci k právně identickým následkům, nelze v rámci přiměřené
aplikace některá zákonná ustanovení vůbec použít. Jinými slovy, pokud by se připustilo,
že stejná skutečnost (tj. vyloučení společníka) může vést u dvou typově shodných
společností s odlišnou základnou společníků k rozdílným právním následkům, dochází
Aplikovatelnost předmětného ustanovení zastává např. T. Dvořák v Dvořák, T.: Komanditní
společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 153 a Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha:
ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 292 nebo kolektiv autorů v Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs
obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 151 (zde však
pouze ve vztahu k § 113 odst. 3 a 4). Opačný názorový proud, se kterým se názorovně ztotožňuji,
představuje J. Dědič v Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 876, který
považuje za bezproblémovou pouze aplikaci § 113 odst. 2 ObchZ. Použitelnost výhradně § 113 odst. 1
(částečně) a odst. 2 ObchZ připouští rovněž I. Štenglová v Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. :
Obchodní zákoník: Komentář. 12. vydání, Praha: C.H.Beck 2009, s. 325.
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Obdobně chápe pojem „přiměřené použití“ i Vrchní soud v Praze, který se k uvedené otázce
v rozhodnutí sp.zn. 9 Cmo 91/2001 vyjadřuje následovně: „Je-li však v textu právního předpisu
poukázáno na přiměřené použití, je ponecháno na soudu zvážit, které právní konsekvence vyjádřené
výslovně v ustanoveních, na něž je odkazováno, je možno přiřadit k případům výslovně zákonem
neupraveným. Přiměřená aplikace určitých ustanovení tedy předpokládá analogickou aplikaci jen
některých ustanovení, a to takových, která jsou pro daný případ vhodná a povaha věci to připouští.“
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dle mého názoru k porušení principu právní jistoty, neboť adresáti právní normy nemají
při dodržení normou upraveného postupu vždy jistotu stejného normou předvídaného
výsledku. 99
K podpoře uvedeného názoru dále uvádím, že zejména postup podle § 113 odst. 5 a 6
ObchZ logicky provázaný s § 113 odst. 3 a 4 se v rámci právní úpravy SRO neaplikuje
pouze ve vztahu ke kadučnímu řízení, nýbrž je křížovými odkazy propojen s více
právními

instituty.

Existence

uvedených

odkazů

vyvolává

otázku,

zda

lze

bezproblémově použít na právní postavení komanditistů KS i jiná ustanovení SRO,100
která upravují uvolnění podílu společníka, se kterými je následně spojen postup podle
§ 113 odst. 5 a 6 ObchZ. Provázanost dílčích ustanovení v rámci právní úpravy SRO
spíše nasvědčuje tomu, že postup upravený v § 113 odst. 5 a 6 ObchZ představuje
autonomní proceduru charakteristickou pro SRO jako společenstevní formu v situaci,
kdy dojde k zániku účasti společníka ve společnosti jinak než převodem obchodního
podílu. Skutečnost, že speciální právní úprava komanditní společnosti a veřejné
obchodní společnosti obdobný postup pro nakládání s uvolněným podílem neobsahuje,
automaticky neznamená přiměřenou aplikaci těchto ustanovení z úpravy SRO na právní
postavení komanditistů.101 Nadto je třeba dodat, že obchodní podíl společníka SRO
neobsahuje stejný soubor práv a povinností jako podíl komanditisty KS, a proto nelze
jednotlivá ustanovení týkající se obchodního podílu společníka SRO mechanicky
bezezbytku aplikovat na podíl komanditisty KS. Ze všech výše uvedených důvodů se

Řešením, které dle mého názoru nejlépe odpovídá principům spravedlnosti ve vztahu ke všem
adresátům dané právní normy, je odmítnutí přiměřené použitelnosti dotčeného zákonného ustanovení vůči
všem potenciálním adresátům. Obdobně se k obecnému principu právní jistoty vyjadřuje i Nejvyšší
správní soud např. v rozhodnutí sp. zn. SJS 360/2004 1 As 9/2003-90 [Sb. NSS 2004, 10:933].
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Např. se jedná o ustanovení § 116, § 148, § 149 nebo §149a ObchZ, které vytváří s § 113 odst. 5 a 6
ObchZ prostřednictvím zákonných odkazů logickou vazbu. Pokud by zákonodárce zamýšlel použít na
právní postavení komanditistů beze zbytku ustanovení o SRO, volil by v § 93 odst. 4 ObchZ spíše pojem
„obdobně“ namísto „přiměřeně“.
100

Navíc by připuštěním uvedeného postupu došlo ke zjevnému porušení principu rovného postavení
společníků v souvislosti s věcně identickou situací. V případě kdy by bez dalšího byla komplementářům
společenskou smlouvou stanovena vkladová povinnost, mohl by komplementář být ze společnosti
vyloučen pro porušení své případné vkladové povinnosti pouze rozhodnutím soudu podle § 90 ObchZ a
zákon by neukládal žádnou povinnost společnosti v souvislosti s jeho podílem, kdežto komanditista by
mohl být vyloučen i v kadučním řízení, přičemž společnost by byla nucena naložit s jeho uvolněným
podílem.
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tedy spíše přikláním k názorovému proudu, který možnost přiměřeného použití § 113
odst. 4 a násl. na právní postavení komanditistů nepřipouští.
6.8.2.2. Další specifické způsoby zániku účasti komanditistů ve společnosti
Z ustanovení ObchZ upravujících otázky právního postavení společníků SRO se ve
světle § 93 odst. 4 ObchZ teoreticky podávají další možné způsoby zániku účasti
komanditisty v KS. Jak bylo uvedeno výše, není dle mého názoru použitelné ustanovení
§ 149 ObchZ o vyloučení komanditisty soudem pro závažné porušení jeho povinností, a
to z důvodů komplikované použitelnosti pravidel udělení souhlasu s návrhem na
vyloučení společníka soudem uvedených v předmětném ustanovení zákona na
společníky KS (k tomu viz výše). Ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ o zrušení účasti
společníka ve společnosti soudem lze dle mého názoru na právní postavení
komanditistů KS použít s výjimkou poslední věty, která se odvolává na § 113 odst. 5 a 6
ObchZ. Domnívám se totiž, že dané ustanovení na jedné straně vyvažuje zákonný zákaz
komanditisty vystoupit ze společnosti podle § 102 odst. 1 ObchZ, na druhé straně
ingerencí soudu a zkoumáním splnění zákonných podmínek § 148 odst. 1 ObchZ chrání
ostatní společníky proti bezdůvodnému opuštění společnosti ze strany komanditisty. 102
Dle mého názoru si lze představit rovněž přiměřené použití § 149a ObchZ, podle něhož
skončí účast komanditisty ve společnosti dohodou všech společníků. 103 V tomto případě
však analogické použití tohoto ustanovení v zásadě kopíruje skončení účasti
komanditisty v KS změnou společenské smlouvy podle § 83 ObchZ, k níž by muselo
stejně následně dojít. Je proto otázkou, nakolik by bylo použití daného ustanovení

Použití § 148 odst. 1 na KS připouští T. Dvořák v Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI
Publishing, 2004, s. 157 a Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008,
s. 294. Opačný názor zastává J. Dědič v Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha
2002, s. 878, neboť považuje ustanovení § 102 ObchZ ve vztahu k § 148 odst. 1 ObchZ za speciální.
Rovněž I. Štenglová bez bližšího odůvodnění § 148 odst. 1 ObchZ v Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a
kol.: Obchodní zákoník: Komentář. 12. vydání, Praha: C.H.Beck 2009, s. 325 nezařadila mezi ustanovení
aplikovatelná na KS.
102

Použití § 149a odst. 1 na KS připouští T. Dvořák v Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI
Publishing, 2004, s. 158. Z Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008,
s. 296 lze dovodit, že uvedený autor nově zastává názor, že ustanovení § 83 ObchZ má před § 149a
přednost. I. Štenglová bez bližšího odůvodnění použití § 149a ObchZ v Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa,
M. a kol.: Obchodní zákoník: Komentář. 12. vydání, Praha: C.H.Beck 2009, s. 325 připouští. Naopak, J.
Dědič v Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 878 použití § 149a ObchZ
vylučuje z důvodu speciality § 83 ObchZ.
103

84

ObchZ ve srovnání se skončením účasti komanditisty formou změny společenské
smlouvy praktické. Pro úplnost dodávám, že aplikaci § 113 odst. 5 a 6 ObchZ, na které
se rovněž § 149a ObchZ odvolává, nepovažuji z výše uvedených důvodů za přípustnou.
Skutečnosti, které vedou k zániku účasti komanditisty na společnosti, v zásadě nevedou
k zániku společnosti. Ve všech uvedených případech (kromě zániku společnosti) má
komanditista nebo jeho dědic či právní nástupce právo na vypořádání.
6.8.3. Zvláštní způsoby zániku členství komplementářů
6.8.3.1. Výpověď společenské smlouvy podaná komplementáři
Ustanovení § 88 odst. 1 ObchZ obsahuje výčet zvláštních případů, na základě kterých
dochází ke zrušení VOS a podle § 93 odst. 4 ObchZ tedy i KS. Analogicky podle § 88
odst. 1 písm. a) ObchZ se komanditní společnost zrušuje, pokud byla společenská
smlouva uzavřena na dobu neurčitou a komplementář společenskou smlouvu nejpozději
6 měsíců před koncem účetního období vypoví, pokud společenská smlouva nestanoví
lhůtu jinou. Citované ustanovení ObchZ nečiní v zásadě žádné výkladové obtíže. Autoři
vybrané odborné literatury 104 se shodují, že výpověď musí být podána písemně s úředně
ověřeným podpisem komplementáře v souladu s § 63 ObchZ. Zákonný důvod zrušení
KS se vztahuje pouze na společenské smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Z odborné
literatury však vyplývá, že společenská smlouva může rozšířit důvody zrušení
společnosti i na výpověď společenské smlouvy uzavřené na dobu určitou, a to v souladu
s § 88 odst. 1 písm. i) ObchZ. 105
Z dikce citovaného ustanovení dále vyplývá, že délku výpovědní lhůty lze ve
společenské smlouvě modifikovat, tzn, zkrátit nebo naopak prodloužit. Zákon však dle
mého názoru potvrzeného odbornou literaturou neumožňuje dohodnout jiný okamžik
skončení výpovědní lhůty nebo výpovědní lhůtu vyloučit. 106
Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 168, Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. a Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník.
Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 790.
104

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 168, Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. a Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník.
Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 790.
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Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 168, Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. a Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník.
Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 790.
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Na základě včas podané výpovědi se společnost marným uplynutím výpovědní lhůty
zrušuje. Pokud ve společnosti vedle komplementáře, který podal výpověď, zůstává
alespoň ještě jeden komplementář, mohou se změnou společenské smlouvy zbývající
společníci podle § 88 odst. 2 ObchZ dohodnout na dalším trvání společnosti, a to
v prekluzivní lhůtě 3 měsíců od zrušení společnosti. Pokud k takové dohodě nedojde,
vstupuje společnost marným uplynutím této lhůty do likvidace, pokud se společníci
nedohodli na dřívějším datu vstupu společnosti do likvidace. Podle okolností by tak
odcházejícímu komplementáři náležel buď podíl na likvidačním zůstatku v případě
likvidace společnosti, nebo vypořádací podíl, pokud by společnost nadále pokračovala.
Dle mého názoru je rovněž možné, aby ve společnosti zůstal jediný komanditista, který
by rozhodl v případě výpovědi jediného komplementáře o převzetí jmění společnosti
podle § 347 ZPř. 107 V odborné literatuře se však neřeší, k jakému okamžiku by takový
jediný společník měl rozhodnutí o převzetí jmění společnosti přijmout. Před uplynutím
výpovědní lhůty to není možné, neboť společnost zatím nebyla zrušena a má nadále dva
společníky, po uplynutí výpovědní lhůty nejsou splněny podmínky stanovené v § 88
odst. 2 ObchZ, který poskytuje 3 měsíční lhůtu pro uzavření dohody o pokračování
společnosti. Odpověď se podává z § 345 odst. 1 a 2 ZPř, které stanoví: "(1) Jestliže ve
veřejné obchodní společnosti zanikne účast všech společníků s výjimkou jediného, může
tento poslední společník prohlásit, že se veřejná obchodní společnost zrušuje bez
likvidace a že převezme její jmění. (2) Prohlášení podle odstavce 1 musí společník učinit
a doručit jej rejstříkovému soudu ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se stal jediným
společníkem veřejné obchodní společnosti, jinak toto právo zaniká; veřejná obchodní
společnost vstupuje marným uplynutím této lhůty do likvidace, která nemůže být
zrušena." 108
ZPř jakožto speciální právní předpis tedy stanoví podpůrnou lhůtu pro doručení
prohlášení komanditisty rejstříkovému soudu, a to v délce 3 měsíců ode dne, kdy se stal
příslušný komanditista jediným společníkem zrušené společnosti.

Shodně viz Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. a Dědič,
J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 790.
107

Podle § 347 ZPř se na zrušení komanditní společnosti s převodem jmění na společníka použije
obdobně právní úprava zrušení veřejné obchodní společnosti s převodem jmění na společníka.
108
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6.8.3.2. Ztráta způsobilosti komplementářů
Pro úplnost je třeba zmínit, že účast komplemetáře ve společnosti zaniká rovněž ztrátou
jeho způsobilosti, a to jak způsobilosti k účasti v KS ve smyslu § 93 odst. 2 ObchZ, tak i
omezením nebo zbavením způsobilosti k právním úkonům. Uvedené důvody vyplývají
z § 88 odst. 1 písm. g) a h) ObchZ. Okamžikem, kdy nastane některá z těchto
skutečností, dochází ke zrušení společnosti, přičemž rozbor situací, které mohou
následně nastat je uveden v předcházejícím odstavci, který se týká výpovědi
komplementáře.
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7. VNITŘNÍ VZTAHY V KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI A JEJÍ PRÁVNÍ
JEDNÁNÍ
7.1. Obchodní vedení
Přestože komanditní společnost nemá ze zákona stanovenou soustavu vnitřních orgánů,
nepřísluší právo podílet se na řízení společnosti oběma skupinám společníků ve stejné
míře. Obchodní zákoník přiznává oprávnění k tzv. obchodnímu vedení společnosti
v § 97 odst. 1 pouze komplementářům, vzhledem k jejich osobní účasti na podnikání
společnosti. Obchodní zákoník pojem obchodní vedení na žádném místě nedefinuje.
Obsahovou stránku tohoto termínu lze však dohledat v rozhodovací praxi Nejvyššího
soudu ČR, podle níž platí, že: "Obchodní vedení směřuje dovnitř společnosti a jde při
něm o řízení společnosti, zejména o realizaci její podnikatelské činnosti." 109 Speciální
ustanovení o KS neobsahují další úpravu pravidel obchodního vedení, a proto je možné
dle mého názoru plně aplikovat ustanovení § 81 upravující obchodní vedení VOS. 110
Podle § 97 odst. 1 ve spojení s § 81 odst. 1 je k obchodnímu vedení oprávněn každý
komplementář a v případě KS s více komplementáři se obchodní vedení řídí podle zásad
dohodnutých mezi nimi. ObchZ nestanoví pro zásady obchodního vedení žádnou
zvláštní formu, lze proto usuzovat, že tyto zásady mohou být dohodnuty i ústně.
Vzhledem k možné potřebě dodržování těchto zásad se však jeví jako praktické, aby
byly formulovány v písemné formě, což dle mého názoru s přihlédnutím k povinnosti
komplementářů postupovat podle § 79a ObchZ při plnění svých povinností s péčí
řádného hospodáře lépe zajistí vymahatelnost jejich dodržování. Za praktické však
nepovažuji, aby byly předmětné zásady součástí společenské smlouvy, a to ze dvou
důvodů. Předně by tím byla snížena flexibilita jejich změn a dále by do rozhodování
o těchto zásadách zasahovali v rámci rozhodování o změně společenské smlouvy
komanditisté, kteří by však dle mého názoru do stanovení těchto zásad zasahovat
neměli. 111

109

Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 1 Odon 2/97 ze dne 30.4.1997.
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O použití § 81 ObchZ na obchodní vedení KS panuje v použité odborné literatuře shoda.

Podrobněji k zásadám obchodního vedení viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon,
Praha 2002, s. 762 -763.
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Obchodní zákoník v § 81 odst. 2 umožňuje, aby byli obchodním vedením pověřeni
pouze někteří komplementáři nebo jeden z nich. Takové pověření je však již dle
výslovného znění zákona nezbytné zakotvit ve společenské smlouvě a musejí s ním
proto souhlasit i komanditisté. Okamžikem takového ujednání ve společenské smlouvě
ostatní komplementáři právo k obchodnímu vedení pozbývají. Pověření jednoho nebo
více společníků k obchodnímu vedení může být koncipováno jako částečné (týkající se
určitých vybraných záležitostí obchodního vedení) nebo úplné (do něhož spadají
všechny záležitosti v rámci obchodního vedení). Rovněž v případě pověření
konkrétního komplementáře nebo komplementářů k obchodnímu vedení ve společenské
smlouvě je povinností takového pověřeného komplementáře nebo komplementářů řídit
se zásadami, které byly dohodnuty s ostatními (pověřenými i nepověřenými)
komplementáři. O těchto zásadách platí co do jejich formy a závaznosti stejné závěry,
jako uvádím výše o zásadách podle § 81 odst. 1 ObchZ. Stanovení a zajištění
dodržování dohodnutých zásad zachovává komplementářům nepověřeným obchodním
vedením vliv na obchodní vedení společnosti. 112 Druhým nástrojem kontroly
obchodního vedení ze strany obchodním vedením nepověřených komplementářů je
vázanost pověřeného komplementáře rozhodnutími všech komplementářů, které jsou
přijímány většinou hlasů, přičemž každému komplementáři připadá jeden hlas.
Společenská smlouva sice může počet hlasů jednotlivých komplementářů při přijímání
uvedených rozhodnutí modifikovat, ale v praxi to dle mého názoru nebude příliš časté,
přičemž mám za to, že legitimním důvodem změny zákonem stanoveného počtu hlasů
by mohla být velikost podílů nebo, jak stanoví I. Štenglová "... význam či rozsah
vykonávaných činností". 113
V kontextu § 81 odst. 3 ObchZ může být pověření určitého komplementáře nebo
komplementářů

k

obchodnímu

vedení

koncipováno

jako

odvolatelné

nebo

neodvolatelné, přičemž neodvolatelnost pověření musí být výslovně stanovena ve
společenské smlouvě, jinak se má dle § 81 odst. 3 za to, že pověřeného komplementáře
lze odvolat, pokud se na tom dohodnou ostatní společníci. Toto ustanovení vyvolává

Viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník: Komentář. 12. vydání, Praha:
C.H.Beck 2009, s. 303.
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Viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník: Komentář. 12. vydání, Praha:
C.H.Beck 2009, s. 303.

113

89

dvě právní otázky. Za prvé není zcela jasné, zda "ostatní společníci", kteří odvolávají
pověření komplementáře, představují pouze zbývající komplementáře nebo všechny
ostatní společníky, tedy i komanditisty. Za druhé vyvolává rovněž pochybnosti, zda je
tato dohoda speciální dohodou o změně společenské smlouvy, o které nerozhoduje
komplementář, kterého se týká odvolání daného pověření, nebo zda se jedná o běžnou
dohodu, na které by se měla shodnout většina společníků. 114 Domnívám se, že
vzhledem k tomu, že pověření k obchodnímu vedení udělují všichni společníci svým
souhlasem se změnou společenské smlouvy, musí o dohodě o odvolání pověření
rozhodovat všichni ostatní společníci, tedy všichni komplementáři a komanditisté krom
komplementáře, o jehož pověření se rozhoduje. 115 Odpověď na druhou otázku považuji
za poněkud složitější. Na jedné straně lze vycházet ze skutečnosti, že pověření
komplementáře k obchodnímu vedení bylo provedeno ve společenské smlouvě a
odvolání takového pověření by tedy mělo mít stejnou formu, tedy dohodu na změně
společenské smlouvy. Proti případnému argumentu, že se změnou společenské smlouvy
musí souhlasit podle § 97 odst. 4 ObchZ všichni společníci (tedy i komplementář
zbavovaný pověření) 116 by bylo dle mého názoru možné namítat, že dle téhož
ustanovení může jiné kvorum pro změny společenské smlouvy stanovit zákon (odhlížím
zde od skutečnosti, že rovněž společenská smlouva může stanovit, že k její změně
postačuje souhlas většiny komanditistů spolu se souhlasem většiny komplementářů).
Pokud jde o případ odvolání pověření, stanoví zákon v § 81 odst. 3, že se na tom mohou
dohodnout ostatní společníci, což by se dalo považovat za speciální ustanovení k § 97
odst. 4 ObchZ. Jiný výklad, zastávaný např. T. Dvořákem vede ohledně předestřené
otázky k závěru, že ke změně společenské smlouvy dochází v důsledku odvolání nebo
odnětí pověření, k němuž dikce zákona nevyžaduje jednomysnost a "...postačuje tedy i
rozhodnutí učiněné většinou hlasů společníků, pokud společenská smlouva připouští

114

Pokud společenská smlouva většinové rozhodování nevylučuje.

Ke shodnému závěru dospěl i T. Dvořák v Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI
Publishing, 2004, s.194 a Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008,
s. 299.
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C.H.Beck 2009, s. 304.
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většinové rozhodování, popř. i různý počet hlasů pro jednotlivé společníky." 117 Z
komentáře J. Dědiče implicitně vyplývá shodně s názorem T. Dvořáka, že daná dohoda
nemá povahu dohody o změně společenské smlouvy, ale že se společenská smlouva na
jejím základě ex lege mění. Proto zastává J. Dědič názor, že by měla mít písemnou
formu a úředně ověřené podpisy. 118 Jediný rozdíl oproti dohodě na změně společenské
smlouvy by tedy spočíval v počtu potřebných souhlasů ostatních společníků, k němuž se
však J. Dědič nevyjadřuje. Přikláním se k názoru T. Dvořáka a J. Dědiče, že změna
společenské smlouvy je až důsledkem dohody o odvolání pověření společníka, neboť
zákon danou dohodu výslovně jako dohodu o změně společenské smlouvy neoznačuje.
Dále se domnívám, že pro dohodu ostatních společníků bude jejich většinové
rozhodnutí za výše citovaných podmínek uvedených T. Dvořákem postačující.
Neodvolatelné pověření může být odňato pouze soudem, a to za předpokladu, že se
pověřený komplementář dopustí porušení svých povinností podstatným způsobem.
V otázce, jaké porušení povinností lze považovat za porušení podstatným způsobem si
zákon vypomáhá odkazem na § 345 odst. 2 ObchZ definující podstatné porušení
smlouvy pro účely odstoupení od smlouvy. Podle T. Dvořáka lze za podstatné porušení
povinností považovat "...takové protiprávní jednání takové protiprávní jednání, při
němž lze v době vzniku právního vztahu přinejmenším předpokládat, že v jeho důsledku
druhá strana ztratí zájem na plnění porušované povinnosti. V pochybnostech se přitom
porušení povinnosti pokládá za nepodstatné." 119 S tímto výkladem lze dle mého názoru
souhlasit. Návrh soudu na odnětí pověření komplementáře, který porušuje podstatným
způsobem své povinnosti, je oprávněn podat kterýkoli společník, tedy jiný
komplementář nebo komanditista. Pro úplnost lze dodat, že odnětím pověření dohodou
společníků nebo rozhodnutím soudu nabývají oprávnění k obchodnímu vedení všichni
komplemetáři (tedy včetně toho, jemuž bylo pověření odňato).
Ustanovení § 81 odst. 4 ObchZ upravuje možnost komplementáře pověřeného
obchodním vedením pověření písemně z důležitých důvodů vypovědět. Odborná

Viz T. Dvořák v Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.194 a Dvořák,
T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 299.
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Viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 765.
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Viz T. Dvořák v Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.194.
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literatura se v zásadě shoduje, že takovými důležitými důvody budou zejména důvody
zdravotní, 120 přičemž J. Dědič zobecňuje, že "...by mělo jít o takové důvody, kdy nelze
na společníkovi spravedlivě požadovat, aby dále sám plnil povinnosti související
s pověřením k obchodnímu vedení společnosti." 121 Účinnost výpovědi nastává časově
uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy byla doručena společnosti. Vedle toho však
musí být výpověď doručena rovněž všem společníkům, což je druhá zákonná podmínka
její účinnosti. V důsledku výpovědi dochází ex lege ke změně společenské smlouvy, a
proto by dle názoru J. Dědiče, se kterým souhlasím, měl být podpis komplementáře na
výpovědi úředně ověřen. 122 ObchZ stanoví, že od účinnosti výpovědi vykonávají
obchodní vedení ostatní komplementáři (tedy logicky s výjimkou toho, který podal
výpověď). To dle mého názoru jinými slovy znamená, že i kdyby byli např. z celkového
počtu 5 komplementářů pověřeni k obchodnímu vedení 2 z nich a jeden podal výpověď
pověření, platí, že účinností výpovědi nabývají oprávnění k obchodnímu vedení opět
všichni komplementáři. Společníkům pak nic nebrání změnou společenské smlouvy
pověřit obchodním vedením pouze některé komplementáře. Společník podávající
výpověď musí mít na zřeteli, že je povinen i přesto vykonat s péčí řádného hospodáře
všechna opatření, která nesnesou odkladu.
7.2. Způsoby rozhodování společníků
O základních otázkách, které se týkají existence společnosti a důležitých prvků právního
postavení společníků, rozhodují komplementáři společně s komanditisty. Za základní
lze považovat jednak otázky, které se týkají změny společenské smlouvy, ale i další
otázky týkající se existence společnosti nebo právního postavení společníků, u kterých
se změna společenské smlouvy nevyžaduje.
Při změně společenské smlouvy vychází zákon primárně z rovného postavení
společníků KS a určuje, že k tomuto kroku je třeba souhlasu všech společníků,
nestanoví-li ObchZ na jiném místě jinak. Společenská smlouva může tento požadavek
změnit tak, že pro rozhodnutí o její změně bude dostačující souhlas většiny
Viz T. Dvořák v Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.195 a Dědič, J. a
kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 767.
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Viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 767 - 768.
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komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů. Změna společenské smlouvy
může být provedena dodatkem ke smlouvě původní nebo nahrazením smlouvy původní
smlouvou novou.
Při rozhodování o záležitostech, u kterých ke změně společenské smlouvy nedochází
(např. schválení účetní závěrky, zrušení KS s likvidací aj.), požaduje zákon rozhodnutí
komplementářů společně s komanditisty většinou hlasů. Také toto ustanovení
ponechává možnost modifikace ve společenské smlouvě tak, aby co nejlépe odráželo
konkrétní poměry ve společnosti. Při konstrukci rozhodovacího mechanismu je však
třeba zohlednit ustanovení § 56a ObchZ o zákazu zneužití většiny nebo menšiny hlasů a
zákazu znevýhodňovat některé společníky zneužívajícím způsobem.
ObchZ stanoví výchozí předpoklad, že při hlasování má každý společník, stejně jako ve
VOS, jeden hlas, pokud nestanoví společenská smlouva něco jiného. Podle J. Dědiče
"Společenská smlouva však může určit počet hlasů společníků diferencovaně např. tak,
že jiný počet hlasů budou mít komplementáři a jiný komanditisté nebo dokonce, že každý
společník bude mít jiný počet hlasů." 123 To si lze představit např. u komanditistů, jejichž
hlasy budou stanoveny podle výší jejich vkladů k základnímu kapitálu. Rovněž v této
souvislosti je však třeba dbát výše zmíněného ustanovení § 56a ObchZ.
7.3. Právo společníků na informace
Komanditisté, a v určitých případech i komplementáři, jsou adresáty práva na
informace. Dle ustanovení § 98 ObchZ náleží komanditistům právo nahlížet do účetních
knih a dokladů společnosti, kontrolovat tam obsažené údaje, popř. zmocnit k takové
kontrole auditora. Navíc musí být komanditistovi vydán na požádání stejnopis účetní
závěrky a poskytnuty všechny informace o všech záležitostech společnosti. Není třeba
dodávat, že těmto právům korespondují odpovídající povinnosti komplementářů. Bližší
specifikaci popř. rozšíření těchto práv, např. o nahlížení do jiných než účetních
písemností, může obsahovat společenská smlouva, nemůže však práva komanditistů
omezit.124 Je-li společenskou smlouvou dáno pověření k obchodnímu vedení jednomu
nebo více komplementářům, obsahuje § 81 odst. 5 ObchZ pro zbývající komplementáře
123

Viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 889 - 890.

Stejný názor zastává i J. Dědič v Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002,
s. 898.
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právo na informace vůči těm, kteří jsou pověření obchodním vedení. Toto právo
komplementářů je koncipováno šířeji než oprávnění komanditistů podle § 98 ObchZ,
neboť umožňuje příslušným komplementářům nahlížet do všech dokladů (nikoli jen
účetních) společnosti a kontrolovat tam uvedené údaje, popř. k tomu zmocnit auditora
nebo daňového poradce.
7.4. Statutární orgán komanditní společnosti a způsob jeho jednání
V komanditní společnosti je oprávněn vstupovat do právních vztahů, měnit je nebo rušit
pouze její statutární orgán, kterým jsou dle speciálního ustanovení § 101 odst. 1 ObchZ
komplementáři, přičemž každý z nich je oprávněn jednat jménem společnosti
samostatně, pokud neobsahuje společenská smlouva odchylnou úpravu.
Statutárním orgánem KS tedy může být jen komplementář. Komanditista může být
k jednání za společnost statutárním orgánem zmocněn a jednat tedy jako zástupce
společnosti. ObchZ nestanoví, že komplementářem může být pouze fyzická osoba.
Práva a povinnosti případného komplementáře - právnické osoby vykonává tedy, podle
ustanovení § 76 odst. 3 ObchZ, její statutární orgán nebo jím pověřený zástupce. Na
použití ustanovení § 85 ObchZ, podle kterého by společenská smlouva mohla např.
stanovit, že statutárním orgánem budou jen někteří komplementáři nebo jeden z nich,
nepanují v odborné literatuře shodné názory. Zatímco někteří autoři odborné literatury
připouští úplné nebo alespoň částečné použití ustanovení § 85 ObchZ, jiní jej vzhledem
ke specialitě ustanovení § 101 odst. 1 ObchZ zcela vylučují. 125
Pokud bych připustil, že § 101 ObchZ je komplexní a speciální úpravou pro KS a
aplikace § 85 ObchZ je tudíž vyloučena, vedl by takový závěr prakticky k naprosto
neodůvodněnému rozdílu ve složení a jednání statutárních orgánů VOS a KS. Zatímco u
VOS ponechává zákon v otázce statutárních orgánů výraznou flexibilitu, u KS by byl

Možnost použití § 85 ObchZ na statutární orgány komanditní společnosti lze nalézt v Dvořák, T.:
Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.171, Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti.
Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 296, Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs obchodního práva.
Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 155, Kobliha, I., Kalfus, J.,
Krofta, J., Kovařík, Z., Kozel, R., Pokorná, J., Svobodová, Y.: Obchodní zákoník, Komentář, Praha:
Linde Praha, 2006, s. 305. Opačný názor zastává J.Dědič v Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář,
Polygon, Praha 2002, s. 906 - 907 a I. Pelikánová v Pelikánová, I.: Obchodní právo. Díl 1., ASPI
Publishing, Praha 2003, s.286, v Pelikánová, I., Černá, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního
práva a družstva. II. díl, Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 373 však vyloučení aplikace § 85 ObchZ již není
uvedeno jako názor autorů, ale jako názor "části odborné veřejnosti".
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naopak značně rigidní. Přitom by však mělo obecně platit, že VOS je nejpřísněji
regulovaná forma obchodní společnosti a u KS je zákonná regulace, zejména ve vztahu
k právnímu postavení komanditistů, poněkud volnější. Obtížně lze najít důvod, proč by
to ve vztahu ke statutárním orgánům obou společností mělo platit naopak. Obecně se
domnívám, že výklad nejasného ustanovení by měl v maximálním možném rozsahu
směřovat ku prospěchu praktického fungování dané společenstevní formy. Mám za to,
že zákonodárce zamýšlel v § 101 ObchZ a priori vyloučit z postavení statutárního
orgánu komanditisty, nikoli učinit statutárním orgánem KS všechny komplementáře bez
výjimky. Dlužno podotknout, že tento záměr neprovedl příliš zdařilým způsobem,
zejména když zařadil do § 101 ObchZ druhou větu, která naprosto zbytečně upravuje
způsob jednání statutárního orgánu KS. Tím totiž část autorů odborné literatury dovedl
k názoru o komplexní úpravě statutárního orgánu a jeho jednání pro KS v § 101 ObchZ
a o jeho specialitě k § 85 ObchZ. Z výše uvedených logických a praktických důvodů se
přikláním k závěru, že § 85 ObchZ lze aplikovat na KS, byť připouštím, že doslovné
znění § 101 ObchZ tomuto závěru ve všech aspektech nenasvědčuje.
Z výše uvedeného lze tedy ohledně statutárního orgánu KS dospět k následujícím
konkrétním závěrům. Statutárním orgánem KS mohou být pouze komplementáři,
přičemž společenská smlouva může stanovit, že jím budou pouze někteří z nich nebo
jeden konkrétní komplementář. Pro úplnost je třeba uvést, že u KS s jedním
komplementářem, je tento vždy statutárním orgánem. 126
Pokud jde o způsob jednání komplementářů, kteří jsou statutárním orgánem KS, stanoví
§ 101 ObchZ, že nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, je každý
komplementář oprávněn jednat jménem společenosti samostatně. Uvedené je
samozřejmě třeba vykládat ve světle § 85 odst. 1 věty druhé tak, že se týká těch
komplementářů, kteří jsou podle případné odchylné úpravy ve společenské smlouvě
statutárním orgánem. Na možnost stanovení rozsahu jednatelského oprávnění ve
společenské smlouvě nepanuje v právní teorii jednotný názor. I. Štenglová připouští
v zásadě nejširší výklad jednatelského oprávnění komplementářů, když uvádí, že zákon

V spouladu s uvedeným závěrem je tedy na komanditní společnost dle mého názoru použitelné rovněž
ustanovení § 85 odst. 3 ObchZ, které analogicky pro komplementáře upravuje jejich právo odstoupit
z funkce statutárního orgánu. Rozborem toho ustanovení se však v dalším textu nezabývám, neboť jeho
výklad nevyvolává v odborné literatuře významnější výkladové obtíže.
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ujednání o způsobu jednání komplementářů jménem společnosti ve společenské
smlouvě nijak neomezuje. „Společenská smlouva tedy může stanovit nejen, že jménem
společnosti musejí jednat dva či více komplementářů společně, ale i že více
komplementářů jedná společně jen v některých věcech.“ 127 Ostatní autoři připouští, že
společenská smlouva může stanovit, že společnost zavazuje jednání dvou nebo více
komplementářů, nevyjadřují se však již explicitně k tomu, zda může být jednatelské
oprávnění komplementářů vymezeno i věcně ve vztahu k úkonům, které jménem
společnosti činí (tj. např. že někteří jsou oprávněni činit určité úkony samostatně a jiní
pouze společně s dalšími komplementáři apod.). 128 T. Dvořák navrhuje, že pro jistotu
všech společníků by se v této souvislosti mělo stanovit ve společenské smlouvě a zapsat
do obchodního rejstříku, „že určité osoby jsou v právních vztazích vůči třetím osobám
oprávněny jednat pouze společně.“ 129 Osobně se ve vztahu k předestřené právní otázce
domnívám, že, pokud existuje určitý okruh jednání, která jsou z hlediska společnosti
závažná, je možné ve společenské smlouvě stanovit, že k takovým jednáním je
oprávněno více komplementářů nebo všichni komplementáři, kteří jsou statutárním
orgánem. Mám za to, že např. nečiní obtíže vymezit a zapsat do ochodního rejstříku, že
úkony, jejichž předmětěm jsou převody nemovitostí nebo finanční závazky společnosti
přesahující určitou hodnotu je oprávněno činit jménem společnosti pouze určité kvoru
statutárních orgánů a v ostatních záležitostech mohou komplementáři – statutární
orgány společnosti jednat samostatně. Na rozdíl od T. Dvořáka dále nesdílím názor, že
„…i při sebepřesnějším vymezení hranic jednatelského oprávnění se mohou vyskytnout
sporné případy.“ 130 Především v situacích, kdy jedním z komplementářů – statutárních

Viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. : Obchodní zákoník: Komentář. 12. vydání, Praha:
C.H.Beck 2009, s. 335.
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Viz např. Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 907, Kobliha, I.,
Kalfus, J., Krofta, J., Kovařík, Z., Kozel, R., Pokorná, J., Svobodová, Y.: Obchodní zákoník, Komentář,
Praha: Linde Praha, 2006, s. 305 a Bartošíková, M., Eliáš, K., Ježek, J.: Kurs obchodního práva.
Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, C.H.Beck, Praha 2006, str. 155.
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Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.175. Citovanou formulaci
upřesnil T. Dvořák v Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008,
s. 149 tak, že ve společenské smlouvě by mělo být stanoveno a v obchodním rejstříku zapsáno, “že je
statutární organ vždy kolektivní a že vždy spolu musí jednat alespoň dva členové statutárního kolektivního
orgánu společně…”
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Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.175 a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 149.
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orgánů může být zahraniční právnická osoba, jejíž statutární orgány jsou v zemi jejího
sídla, považuji za vhodné, aby běžnou agendu jednání jménem společnosti vykonával
komplementář – fyzická osoba, který se trvale vyskytuje na území ČR a zajistí flexibilní
fungování společnosti v obvyklých každodenních záležitostech.
K jednatelskému oprávnění pro úplnost dodávám, že podle § 85 odst. 2 ObchZ jej může
omezit pouze společenská smlouva, přičemž takovéto omezení je dle uvedeného
ustanovení vůči třetím osobám neúčinné.
Praktické problémy může způsobovat personální kolize mezi obchodním vedením a
jednáním jménem společnosti navenek, neboť stávající úprava umožňuje, aby jiní
komplementáři byli poveření obchodním vedením a jiní jednáním jménem společnosti
navenek. Zde je na místě bezezbytku souhlasit s názorem T. Dvořáka a J. Dědiče, že lze
rozhodně doporučit spojení obchodního vedení a jednání navenek v rukou stejných
osob. 131

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 174 a Dědič, J. a kol.:
Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, s. 908.
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8. ZRUŠENÍ A ZÁNIK KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
8.1. Důvody zrušení komanditní společnosti
Zrušení komanditní společnosti směřuje vždy k ukončení její existence tím, že nastává
právní skutečnost, v důsledku které přestává společnost plnit účel svého zřízení a již
dále nevykonává činnost směřující k jeho naplnění. ObchZ upravuje v § 68 obecné
důvody zrušení, které platí pro všechny obchodní společnosti, a dále důvody zvláštní ve
speciálních ustanoveních o jednotlivých společnostech, přičemž v případě zrušení KS,
je třeba aplikovat příslušná ustanovení o komanditní společnosti i VOS.
8.1.1. Obecné důvody zrušení komanditní společnosti
Obecné důvody zrušení komanditní společnosti se dělí do dvou skupin, na důvody
dobrovolného a nuceného zrušení. 132 Důvody dobrovolného zrušení spočívají zpravidla
v dohodě společníků, která se označuje jako disoluční smlouva nebo disociační
usnesení. ObchZ však uvádí z obecných důvodů zrušení v § 68 odst. 3 na prvním místě
uplynutí času. Pokud se společnost dle výslovného ustanovení v zakladatelském
dokumentu zakládá na určitou dobu, pak se jejím uplynutím zrušuje. T. Dvořák
předestřel v této souvislosti v odborné literatuře otázku, zda je možné i po zrušení
společnosti uplynutím času tuto skutečnost zvrátit změnou společenské smlouvy a
existenci společnosti prolongovat, ať již na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.133
Uvedený autor má za to, že popsaný postup je možný, neboť zákon takový postup
nezakazuje a § 68 odst.8 ObchZ navíc výslovně připouští, aby společníci zrušili své
rozhodnutí o zrušení společnosti, přičemž se domnívá, že takové rozhodnutí lze
analogicky přijmout i v případě uplynutí doby, na kterou byla společnost založena. J.
Dědič považuje takový postup za bezproblémový pouze tehdy, pokud je rozhodnutí
o změně společenské smlouvy přijato před termínem, který je ve společenské smlouvě

Toto rozlišení používá rovněž odborná literatura, konkrétně T. Dvořák v Dvořák, T.: Komanditní
společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 210 a shodně viz Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti.
Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 200.
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Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 211 a shodně viz Dvořák,
T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 201.
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uveden jako okamžik, ke kterému dochází ke zrušení společnosti. 134 Domnívám se, že
výklad J. Dědiče je v této otázce příliš restriktivní. Pokud zákon připouští revokaci
rozhodnutí společníků o zrušení společnosti, není dle mého názoru na místě absolutně
vyloučit identickou možnost při zrušení společnosti uplynutím doby. V každém případě
se domnívám, že rozhodnutí o změně společenské smlouvy by muselo být přijato
nejpozději do okamžiku uvedeného v § 68 odst. 8 ObchZ, tj. do zahájení rozdělování
likvidačního zůstatku. Jelikož nepanují pochybnosti o tom, že má-li jít o dočasnou
společnost, musí být doba jejího trvání uvedena ve společenské smlouvě, 135 je nezbytné,
aby společníci rozhodli o změně společenské smlouvy v souladu s § 97 odst. 4 ObchZ
všemi hlasy, nestanoví-li společenská smlouva jinak.
Také druhý důvod zrušení společnosti, kterým je splnění účelu jejího založení,
představuje de facto založení společnosti na určitý časový úsek, který však není
v zakladatelském dokumentu přímo vymezen, ale je ohraničen okamžikem, kdy
společnost dosáhne účelu, pro který byla založena. Je evidentní, že tento důvod zrušení
společnosti není natolik exaktní, jako konkrétní termín nebo datum v případě zrušení
společnosti uplynutím doby, a proto budou kladeny zvýšené požadavky na preciznost
specifikace takového důvodu ve společenské smlouvě. Nedostatečná specifikace
takového důvodů může totiž v budoucnu vést k pochybnostem nebo dokonce sporům
mezi společníky ohledně toho, zda došlo nebo nedošlo k jeho naplnění. Co se týče
možnosti změnit společenskou smlouvu poté, co byl splněn účel založení společnosti,
domnívám se, že je to možné z důvodů uvedených výše u zrušení společnosti uplynutím
doby.
V praxi je nejobvyklejším důvodem zrušení společnosti rozhodnutí společníků nebo
příslušného orgánu o jejím zrušení podle § 68 odst. 3 písm. c) ObchZ, k němuž dochází
vlivem blíže neurčených hospodářských nebo sociálních příčin. V odborné literatuře
v souvislosti s tímto způsobem zrušení společnosti nepanuje shoda ohledně toho, zda
musí společníci rozhodnout o takovém zrušení jednomyslně, nebo zda postačuje

Viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, str. 544. Autor konkrétně
uvádí, že: "Po uplynutí rozhodného dne již nelze společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu nebo
stanovy změnit."
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To jednoznačně potvrzuje např. J. Dědič v Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, Polygon,
Praha 2002, str. 544.
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většinové rozhodnutí. 136 Osobně se přikláním k závěru, že by rozhodnutí o zrušení
společnosti mělo být přijato jednomyslně, tedy hlasy všech společníků. Domnívám se,
že § 94 odst. 4 ObchZ připouští možnost snížení zákonem presumovaného
rozhodovacího kvora společníků pouze pro případy změny společenské smlouvy, tedy
situace, kdy společnost existuje, ale mění se některé aspekty jejího fungování zakotvené
ve společenské smlouvě. Na situaci, kdy má dojít ke zrušení společenské smlouvy jako
celku, však toto ustanovení výslovně nepamatuje a dle mého názoru jej nelze ve vztahu
k takto zásadní otázce vykládat extenzivně.
Pro úplnost lze za obecný důvod dobrovolného zrušení KS považovat rovněž rozhodnutí
společníků, kterým dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na
společníka nebo rozdělení podle § 68 odst. 3 písm. e) ObchZ. Komanditní společnost se
v takovém případě zrušuje ke dni uvedenému v takovém rozhodnutí nebo obecně dnem,
kdy bylo takové rozhodnutí přijato.
Důvody nuceného zrušení komanditní společnosti, vyplývající z § 68 odst. 3 ObchZ,
zahrnují zrušení v důsledku zrušení konkursu na danou komanditní společnost po
splnění rozvrhového usnesení nebo z důvodu, že majetek společnosti je zcela
nepostačující. Ostatní důvody nuceného zrušení komanditní společnosti spočívající
v individuálním právním aktu (rozhodnutí) soudu, vydaném na základě návrhu státního
orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, se podle ustanovení § 68 odst. 6 ObchZ
obecně týkají:
a)

Zániku předpokladů, které zákon pro vznik společností vyžaduje,

b)

nečinnost společnosti trvající déle než 2 roky,

c)

neplnění podmínek pro výkon předmětu podnikání,

d)

nemožnosti pokračovat v činnosti kvůli nepřekonatelným rozporům mezi
společníky.

Názor, že k rozhodnutí o zrušení společnosti je potřebný konsenzus všech společníků zastává
T.Dvořák in Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 212 a Dvořák, T.:
Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 202 a kolektiv autorů v Kobliha, I.,
Kalfus, J., Krofta, J., Kovařík, Z., Kozel, R., Pokorná, J., Svobodová, Y.: Obchodní zákoník, Komentář,
Praha: Linde Praha, 2006, s. 195. Oproti tomu J. Dědič in Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář,
Polygon, Praha 2002, str. 544 uvádí, že: "Není-li nutný souhlas všech společníků, je zde třeba
souhlasného projevu vůle většiny společníků určené společenskou smlouvou."
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Zvláštním obecným důvodem zrušení komanditní společnosti je pak nesplnění
povinnosti prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou rozhodnutím Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního předpisu.
Pokud tedy nastane jeden z výše uvedených důvodů, může soud společnost zrušit.
Řízení o zrušení společnosti probíhá zásadně na návrh, který podává jakákoli osoba
mající na něm právní zájem, nebo státní orgán, který právní zájem prokazovat nemusí.
Je však třeba si uvědomit, že zrušení společnosti je negativním jevem, který je spojen
s řadou nepříznivých důsledků vůči třetím osobám, zejména věřitelům. Zrušení
společnosti na návrh tedy není vždy nutným důsledkem, ale je na soudu, aby posoudil
závažnost porušení příslušných zákonných ustanovení. Soud je povinen poskytnout
společnosti lhůtu k odstranění nedostatku, kvůli kterému má být zrušena, je-li to možné.
Pokud odstranění nedostatků možné není nebo je společnost v soudem poskytnuté lhůtě
neodstraní, ruší se společnost dnem uvedeným v rozhodnutí, jinak právní mocí tohoto
rozhodnutí.
8.1.2. Zvláštní důvody zrušení komanditní společnosti
Identicky jako u obecných důvodů zrušení společnosti, upravených v obecných
ustanovení ObchZ, lze rovněž zvláštní důvody zrušení komanditní společnosti rozdělit
na důvody dobrovolného a nuceného zrušení. 137 Pro všechny uvedené důvody je
společné, že společnost okamžikem, kdy nastane jednotlivými důvody předvídaná
skutečnost, nevstupuje do likvidace, ale zbývající společníci se mohou ve lhůtě
stanovené v § 88 odst. 2 ObchZ dohodnout na jejím dalším pokračování. Na základě
spojení příslušných ustanovení ObchZ o VOS (§ 88 odst. 1) a KS (§ 102) se komanditní
společnost dále zrušuje z následujících důvodů:
a)

Výpovědí komplementáře ze společnosti podanou v souladu s § 93 odst. 4 ve
spojení s § 88 odst. 1 písm. a) ObchZ. Důsledky podání výpovědi a okamžik
vstupu společnosti do likvidace z uvedeného důvodu jsou podrobně popsány
v podkapitole 6.8.3.1 výše.

Toto rozdělení používá rovněž T. Dvořák in Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI
Publishing, 2004, s. 212 a Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008,
s. 202 a 302. Z hlediska přehlednosti považuji takové rozdělení důvodů zrušení KS za vhodné.
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b)

smrt nebo zánik komplementáře, aniž by došlo k přechodu jeho podílu na
právního nástupce a ve společnosti zbývali alespoň 2 společníci (jeden
komanditista a jeden komplementář). Podrobně jsou následky smrti nebo zániku
komplementáře popsány v podkapitole 5.3 výše,

c)

na majetek komplementáře byl prohlášen konkurs nebo byl insolvenční návrh
zamítnut pro nedostatek majetku. Okolnosti, za kterých účast komplementáře ve
společnosti končí, jsou uvedeny v podkapitole 6.8.1.2 výše,

d)

podíl komplementáře byl pravomocně postižen výkonem rozhodnutí nebo exekucí
(viz podkapitola 6.8.1.3 výše),

e)

přestaly existovat podmínky pro členství komplementáře ve společnosti (viz
podkapitola 6.8.3.2 výše),

f)

a jiné důvody stanovené ve společenské smlouvě. V případě, že takové jiné
důvody specifikované ve společenské smlouvě nastaly, je dle mého názoru možné
změnit společenskou smlouvu a zajistit tak pokračování společnosti, budou-li
nadále splněny zákonné podmínky pro její existenci. 138 Mám však za to, že takový
postup je s odvoláním na § 93 odst. 4 ObchZ možný pouze tehdy, pokud by se
důvod zrušení stanovený ve společenské smlouvě týkal osoby komplementáře a
byly dále zachovány všechny podmínky stanovené v § 88 odst. 2 ObchZ.

V souvislosti s výše uvedenými důvody zrušení společnosti předestřel T. Dvořák
v odborné literatuře otázku, zda lze postupovat vedle § 88 odst. 2 ObchZ rovněž podle
§ 68 odst. 8 ObchZ a dodatečně rozhodnout o dalším trvání společnosti. 139 Shodně
s důvody uváděnými T. Dvořákem se domnívám, že takto postupovat nelze.
V zásadě jediným zvláštním důvodem nuceného zrušení komanditní společnosti je její
zrušení rozhodnutím soudu podle § 90 odst. 1 ObchZ na základě návrhu komplementáře
z důležitých důvodů, zejména porušuje-li jiný společník závažným způsobem své

Shodně viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 213 a Dvořák, T.:
Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 203.
138

Viz Dvořák, T.: Komanditní společnost. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 213 a Dvořák, T.: Osobní
obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 203. Autor za důvody, na základě kterých
nelze použít § 68 odst. 8 ObchZ považuje (i) obcházení kogentního ustanovení § 88 odst. 2 ObchZ
o preklzivní tříměsíční lhůtě a (ii) skutečnost, že nedochází k přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti,
kterým je postup podle § 68 odst. 8 ObchZ podmíněn.
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povinnosti nebo nelze-li dosáhnout účelu, pro který byla komanditní společnost
založena. 140
8.2. Likvidace zrušené komanditní společnosti
Likvidaci zrušené KS ukládá ObchZ za předpokladu, že nenastane některý ze
zákonných případů zrušení společnosti bez likvidace. 141 Likvidace se provede vždy,
když celé obchodní jmění společnosti nepřejde na právního nástupce. Samotnou
likvidací rozumíme zákonem upravený postup, při němž dochází k mimosoudnímu
vyrovnání majetkových vztahů zanikající komanditní společnosti. Dochází tedy
k uspokojení věřitelů společnosti a rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky.
Komanditní společnost vstupuje do likvidace ke dni svého zrušení. Vstup do likvidace a
osoba likvidátora se s deklaratorním účinkem zapisují do obchodního rejstříku.
Vstupem společnosti do likvidace přechází působnost statutárních orgánů v podstatném
rozsahu na likvidátora, který smí však jménem společnosti činit pouze úkony směřující
k její likvidaci. Likvidátora jmenuje v případě nuceného zrušení komanditní společnosti
soud (a to i bez souhlasu některého ze společníků), v případě dobrovolného zrušení
společnosti její statutární orgán, pokud nestanoví společenská smlouva jinak. Pokud
však společníci nejmenují likvidátora bez zbytečného odkladu po vstupu společnosti do
likvidace, jmenuje jej rovněž soud.
Po zdárném průběhu likvidace předloží likvidátor společníkům ke schválení účetní
závěrku a konečnou zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního
zůstatku. Po rozdělení likvidačního zůstatku, kterým likvidace fakticky končí, je
likvidátor povinen sestavit seznam osob, kterým byl podíl na likvidačním zůstatku
vyplacen. Do 30 dnů od skončení likvidace podává likvidátor rejstříkovému soudu
návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Jestliže se dodatečně objeví dosud

O použití daného ustanovení na KS nepanuje v odborné literatuře pochyb, viz např. Dvořák, T.:
Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 302 nebo Dědič, J. a kol.: Obchodní
zákoník. Komentář, Polygon, Praha 2002, str. 876.

140

Bez likvidace lze komanditní společnost zrušit pouze v případech, kdy to zákon výslovně připouští. Při
zrušení KS bez likvidace obecně dochází k univerzálnímu právnímu nástupnictví některou z forem tzv.
přeměn, které jsou komplexně upraveny v ZPř. Podle ZPř může komanditní společnosti zaniknout bez
likvidace fúzí, rozdělením, převodem jmění na společníka nebo změnou své právní formy. Podrobnosti
týkající se podmínek a způsobů jednotlivých uvedených forem zániku komanditní společnosti nejsou
předmětem této práce, vzhledem k jejímu předepsanému rozsahu.
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nevypořádaný majetek společnosti, dojde k obnovení likvidace včetně rejstříkového
zápisu vymazané společnosti a soud jmenuje likvidátora.
8.3. Zánik komanditní společnosti
Komanditní společnost ztrácí svou právní subjektivitu dnem, kdy je vymazána
z obchodního rejstříku. Tento den je dnem jejího zániku. Jestliže zaniká společnost
s likvidací, podává návrh na povolení zápisu výmazu KS do obchodního rejstříku
likvidátor, pokud zaniká společnost bez likvidace, podává návrh její statutární orgán.
Společníkům zůstávají jejich práva a povinnosti až do okamžiku zániku společnosti,
přesto však dochází u některých práv k modifikaci vlivem událostí v období mezi
zrušením a zánikem společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost již neprovozuje po
svém zrušení obvyklou podnikatelskou činnost, je pro společníky vyloučena realizace
práva na podíl na zisku. Jestliže probíhá likvidace, přechází toto právo do nároku na
vyrovnání, protože společníkům bude náležet podíl na likvidačním zůstatku.
Nemajetková práva společníků zůstávají zachována, ale jejich výkon směřuje především
ke kontrole likvidátora a k zajištění hladkého průběhu likvidace.
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9. KOMANDITNÍ SPOLEČNOST VE SVĚTLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY
9.1. Koncepce nové právní úpravy
S účinností od 1. ledna 2014 nahradí stávající platnou a účinnou úpravu obchodních
společností a družstva obsaženou v obchodním zákoníku nová právní úprava, kterou
zavádí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích). Komanditní společnost v zákoně o obchodních korporacích
zůstává jakožto společenstevní typ zachována, konkrétně je upravena v §§ 118 – 131.
Zákonodárce navíc v důvodové zprávě uvádí, že novým zákonem dochází k jistým
věcným posunům v pojetí komanditní společnosti „…směrem ke zvýšení atraktivnosti
tohoto druhu obchodní korporace“. 142 Účelem této kapitoly není podat komplexní
komparaci platné a účinné právní úpravy komanditní společnosti a její úpravy de lege
ferenda, ale spíše obecně popsat koncepci budoucí právní úpravy komanditní
společnosti, vyjádřit se k jejím vybraným právním institutům a porovnat jejich novou
úpravu se stávající právní úpravou.
Zákonodárce v důvodové zprávě k zákonu o obchodních korporacích uvádí, že u
komanditní společnosti dochází ke zpětnému posunu k její osobní povaze, byť ve
stávající úpravě je považována za smíšený typ společnosti. 143 Projevem této skutečnosti
je § 119 ZoK, který zní: „Pokud ze společných ustanovení části druhé a této hlavy
zákona neplyne něco jiného, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení
o veřejné obchodní společnosti“. Na první pohled jasně formulované ustanovení však
dle mého názoru obsahuje nesprávný legislativní odkaz. Část druhá ZoK se nazývá
„Ustanovení závěrečná a přechodná“ a obsahuje ustanovení týkající se postupů a úpravy
vybraných práv a povinností v souvislosti s nabytím účinnosti ZoK, neobsahuje však
žádné ustanovení, které by se mohlo podpůrně aplikovat na komanditní společnost.144
Překlenout nesprávnost uvedeného odkazu jednoznačně nelze ani použitím důvodové
zprávy k ZoK, která k této otázce uvádí: „Napříště se vylučuje obecná aplikace

142

Viz Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, k § 124 až 137.

To se mimo jiné projevuje dichotomií podpůrných úprav zavedenou § 93 odst. 4 ObchZ, podle něhož
se při absenci speciální úpravy použijí na KS přiměřeně ustanovení o VOS a na právní postavení
komanditistů ustanovení o SRO (k tomu viz výše).
143

144

Dlužno podotknout, že uvedený chybný legislativní odkaz bohužel není v ZoK ojedinělý.
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ustanovení o s.r.o. na právní postavení komanditisty, namísto toho se stanoví, není-li
konkrétní úpravy (např. smlouvy či zákona), popř. taková úprava neplyne z ustanovení
hlavy druhé o obchodních korporacích (je-li v této části zákona ustanovení platné pro
v.o.s., vztahuje se také na k.s.), užijí se přiměřeně ustanovení o veřejné obchodní
společnosti.“ 145 Hlava druhá ZoK totiž obsahuje úpravu veřejné obchodní společnosti a
daný odkaz by tak v zásadě duplicitně odkazoval na subsidiární použití ustanovení o
VOS. Dle mého názoru jediný a logicky správný odkaz měl být na Hlavu první ZoK,
která obsahuje obecná ustanovení platná pro všechny společenstevní formy, tedy i pro
osobní společnosti. Lze tedy shrnout, že není-li speciální úpravy v rámci ustanovení o
komanditní společnosti ani úpravy obecné, která by se dala na komanditní společnost
použít, aplikují se přiměřeně ustanovení o veřejné obchodní společnosti. Není však
úplně pravdou, že by se právní úprava SRO již v souvislosti s komanditní společností
nepoužívala vůbec. Podle § 120 odst. 2 ZoK se výše vypořádacího podílu komanditisty
určí podle pravidel stanovených ZoK pro vypořádací podíl ve společnosti s ručením
omezeným. A dále, podle ustanovení § 123 ZoK se ustanovení o převoditelnosti podílu
ve společnosti s ručením omezeným použijí přiměřeně. K § 123 je však třeba pro
úplnost dodat, že jej lze aplikovat pouze na převod podílu komanditisty, neboť převod
podílu komplementáře ZoK explicitně vylučuje 146 a staví tím najisto řešení právní
otázky, kterou stávající platná a účinná právní úprava výslovně nezabývala. 147
Pojetí komanditní společnosti se co do označení a ručení společníků v obecné rovině
nemění, nadále bude platit, že alespoň jeden společník – komplementář ručí za dluhy
společnosti neomezeně a alespoň jeden společník – komanditista ručí za dluhy
společnosti omezeně. I v nové právní úpravě zůstává zachováno ustanovení, že
komanditista, jehož jméno je uvedeno ve firmě společnosti, ručí za dluhy společnosti
jako komplementář. Naopak bylo vypuštěno poměrně kontroverzní ustanovení § 101
odst. 2 ObchZ o ručení nezmocněného komanditisty. Nová právní úprava v zásadě
zachovává i rozsah ručení komanditisty za dluhy společnosti tak, že komanditista ručí

145

Viz Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, k § 124 až 137.

146

Viz § 119 ve spojení s § 116 ZoK.

Ačkoliv u většiny autorů odborné literatury panovala v této otázce jednomyslná shoda, že podíl
komplementáře převoditelný není (viz výše).
147
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do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku,
výslovně se však v § 122 uvádí, že toto ručení komanditisty je solidární s ostatními
společníky (k institutu komanditní sumy viz níže).
9.2. Podíly, jejich převod, přechod, zastavení a rozdělení
Z § 31 odst. 1 ZoK vyplývá, že každý komplementář může mít pouze 1 podíl v téže
komanditní společnosti. Vzhledem k absenci konkrétní právní úpravy lze dovodit, že
podíly komplementářů by měly být stejné, pokud nestanoví společenská smlouva jinak.
V souvislosti s podíly komanditistů zavádí ZoK významnou změnu, a to, že podle § 32
odst. 1 nemusí mít komanditista k téže komanditní společnosti pouze 1 podíl. K tomu
uvádí důvodová zpráva velmi stručně, že komanditista může držet více podílů (obdobně
se společníkem společnosti s ručením omezeným). Vzhledem k absenci jakéhokoliv
speciálního ustanovení v rámci úpravy komanditní společnosti, lze pro účely intepretace
vyjít z § 135 odst.1 ZoK, kde se pro SRO stanoví, že „Společenská smlouva může
připustit vznik různých druhů podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a
povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a
povinnosti, je podíl základní“. 148 Z uvedeného se dle mého názoru podává, že
společenská smlouva komanditní společnosti může upravit různé druhy podílů
komanditistů, se kterými spojí různý rozsah práv a povinností nad rámec rozsahu práv a
povinností, který stanoví výslovně zákon. Tuto možnost lze dle mého názoru považovat
za praktickou. Podíly komanditistů se oproti stávající úpravě určují podle poměru jejich
vkladů. Jak bylo již uvedeno výše, staví § 119 ve spojení s § 116 ZoK najisto, že podíly
komplementářů nejsou převoditelné. Oproti tomu podíly komanditistů převádět lze, a to
za podmínek stanovených pro převoditelnost podílu ve společnosti s ručením
omezeným. Nová právní úprava rovněž staví najisto dosud ne zcela jednoznačně
vyřešenou otázku zastavitelnosti podílu společníka komanditní společnosti, zejména
komanditisty. 149 Podle § 32 odst. 3 ZoK platí, že zastavit podíl v obchodní korporaci lze
jen za podmínek, za nichž ho lze převést. Z toho vyplývá pro případ komplementáře, že

148

Viz Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, k § 124 až 137.

K zastavitelnosti podílu komplementáře podle stávající úpravy se všichni autoři příslušné odborné
literatury staví negativně (viz výše).
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pokud je jeho podíl v komanditní společnosti nepřevoditelný, nelze jej ani zastavit. Pro
komanditistu pak oproti převládajícímu názoru autorů odborné literatury ke stávající
právní úpravě platí, že jeho podíl je zastavitelný, a to přiměřeně za podmínek, za
kterých lze převést podíl společníka v SRO. 150 Pokud jde o přechod podílu, nová úprava
obecně v § 42 odst. 1 ZoK stanoví, že: „Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho
podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce, ledaže společenská
smlouva přechod zakáže nebo omezí.“ 151 Ustanovení o komanditní společnosti výslovně
otázku přechodu podílu neřeší. Podle § 119 ZoK platí, že ustanovení o VOS se na
komanditní společnost použijí tehdy, pokud ze společných ustanovení části druhé [pozn.
rozuměj hlavy první] a hlavy třetí zákona neplyne něco jiného. Výše citované
ustanovení, které je systematicky zařazeno v části první ZoK předpokládá automaticky
přechod podílu, pokud jej společenská smlouva nevyloučí. Oproti tomu z § 113 ZoK,
který upravuje důvody zrušení VOS, vyplývá, že společenská smlouva by měla přechod
podílu nebo dědění připouštět, jinak povoleno není. Dle mého názoru je třeba hypotézu
§ 119 ZoK vykládat tak, že aplikace ustanovení první hlavy zákona má před
ustanoveními VOS přednost tehdy, pokud upravuje určitou otázku speciálně ve vztahu
ke komanditní společnosti (např. podíly komanditistů nebo rozdělení podílů), jinak je
třeba použít přiměřeně ustanovení VOS. Zároveň lze doporučit, aby se pro předejití
případnému právnímu riziku spojenému s výkladem ustanovení o přechodu a dědění
podílu komplementáře použila vždy bezpečnější varianta, tedy aby společenská smlouva
podle vůle společníků výslovně stanovila, zda se přechod podílu a dědění podílu u
komplementářů připouští či nikoli. Vzhledem k tomu, že podle § 127 odst. 1 ZoK není
důvodem zrušení společnosti smrt nebo zánik komanditisty bez jakékoliv zmínky
o připuštění přechodu nebo převodu dědění podílu ve společenské smlouvě, mám za to,
že ve vztahu ke komanditistovi platí výše citovaný § 42 odst. 1 ZoK. V § 43 odst. 1 se
výslovně uvádí, že podíl komplementáře nelze rozdělit, což vyřešilo tuto dosud ne zcela
jasnou právní otázku. Podíl komanditisty lze podle § 43 odst. 2 ZoK rozdělit
v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem, pokud společenská smlouva nestanoví
jinak. To v zásadě koresponduje se stávající úpravou, kdy se možnost a podmínky
rozdělení podílu komanditisty dovozovaly z § 93 odst. 4 ve spojení s § 117 ObchZ s tím
150

Viz § 32 odst. 3 ZoK ve spojení s § 123 ZoK.

151

Viz § 42 odst. 1 ZoK

108

rozdílem, že stávající úprava umožňovala, aby společenská smlouva rozdělení podílu
pouze vylučovala, kdežto podle ZoK může společenská smlouva pravidla rozdělení
podílu modifikovat i jinak.
9.3. Vkladová povinnost společníků
Komplementáři mohou cestou společenské smlouvy převzít vkladovou povinnost, jinak
ji, obdobně jako je tomu nyní, ex lege nemají. Pokud však společenská smlouva stanoví
pro komplementáře vkladovou povinnost, platí podle § 100 ZoK, že ji splní ve lhůtě a
rozsahu dle společenské smlouvy, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve
společnosti. Obecné ustanovení § 17 odst. 3 ZoK uvádí, že nepeněžitým vkladem nesmí
být práce nebo služby. Uvedené ustanovení je však ve vztahu ke komplementářům
výrazným způsobem modifikováno v § 103 odst. 1 ZoK, který zní: „Připouští-li to
společenská smlouva, může společník za podmínek ve společenské smlouvě určených a
se souhlasem všech společníků splnit svou vkladovou povinnost také provedením nebo
prováděním práce nebo poskytnutím nebo poskytováním služby. V takovém případě
obsahuje společenská smlouva i ocenění prováděné práce nebo poskytované služby
nebo způsob ocenění.“ 152 Citované ustanovení představuje výraznou změnu oproti
stávající právní úpravě. Tato změna je dle mého názoru v souvislosti s osobními
společnostmi, jejichž fungování je v mnohem větší míře než u společností kapitálových
založeno na osobní aktivitě společníků, nanejvýš vhodná. Podle důvodové zprávy
vycházel původní zákaz z čl. 7 Druhé směrnice Rady EU (77/91 ze dne 13. prosince
1976), který se však týkal pouze kapitálových společností. 153 Proto neměl zákonodárce
při zavedení této nové úpravy žádnou překážku. Pokud je komplementář povinen pro
společnost poskytovat práce nebo služby, ale poskytovanými pracemi nebo službami
neplní vkladovou povinnost, poskytne mu společnost podle § 103 odst. 2 ZoK podíl na
zisku ve výši odpovídající ocenění takových prací nebo služeb, ledaže společenská
smlouva stanoví ohledně vypořádání jinak. Komanditisté mají vkladovou povinnost
přímo ze zákona, přičemž výše jejich vkladu se obligatorně uvádí ve společenské
smlouvě. Podle § 121 odst. 1 splní komanditista vkladovou povinnost ve výši a
152

Viz 103 odst. 1 ZoK
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Viz blíže Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, k § 101 až 123.
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způsobem určeným ve společenské smlouvě, jinak v penězích a bez zbytečného odkladu
po vzniku své účasti ve společnosti. ZoK v § 121 odst. 2 sice vylučuje aplikaci § 103 na
vklady komanditistů, umožňuje však, aby společenská smlouva určila jinak. Tomu ne
zcela koresponduje znění důvodové zprávy, ve které se výslovně uvádí, že „…je
nepřípustné, aby komanditista vložil jako vklad provedení práce, resp. Poskytnutí
služeb.“ 154 Vzhledem k tomu, že platí text zákona a nikoliv jeho výklad, který je s ním
zjevně v rozporu, zůstává dle mého názoru otázkou, zda společenská smlouva může
pouze obsahovat ustanovení, v souladu s nímž se bude § 103 ZoK vztahovat i na
komanditisty nebo zda může vedle toho i pravidla stanovená v § 103 modifikovat.
Domnívám se, že v tomto případě by společenská smlouva neměla rozsah podmínek
stanovený v § 103 ZoK jakkoli měnit v tom smyslu, že by podmínky stanovené
zákonem pro komplementáře u komanditistů vypouštěla (např. obligatorní souhlas
všech společníků apod.). Podle důvodové zprávy se pro vklady subsidiárně použijí
ustanovení VOS. 155 To mimo jiné znamená, že se na komplementáře i komanditisty
vztahuje povinnost platit úrok z prodlení v případě prodlení s placením peněžitého
vkladu a rovněž může jejich prodlení s plněním vkladové povinnosti vyústit v kaduční
řízení. Pokud společenská smlouva neurčuje jinak, je podle § 101 odst. 1 ZoK společník
prodlévající s plněním své vkladové povinnosti povinen zaplatit úrok z prodlení
z dlužné částky stanovené jiným právním předpisem. Za předpokladu, že tak určí
společenská smlouva, může být společník, který je v prodlení s plněním své vkladové
povinnosti, ze společnosti rozhodnutím jejího nejvyššího orgánu 156 vyloučen, pokud
svoji vkladovou povinnost nesplní ani v k tomu určené dodatečné lhůtě. K rozhodnutí
o vyloučení prodlívajícího společníka je zapotřebí hlasů všech společníků, přičemž
k hlasu vylučovaného společníka se nepřihlíží. Kaduční řízení není možné, pokud je
v KS pouze jeden komplementář a jeden komanditista. ZoK tedy odstraňuje dosavadní
výkladové nejasnosti ohledně postupu při prodlení s plněním vkladové povinnosti,
zejména pak v odborné literatuře spornou otázku přiměřeného použití § 113 odst. 3 – 6
ObchZ (viz výše). Obdobně jako připouští stávající úprava (§ 82a ObchZ) je kterýkoliv
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Viz blíže Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, k § 124 až 137.
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Viz blíže Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, k § 124 až 137.
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Nejvyšším orgánem komanditní společnosti jsou podle § 44 odst. 1 ZoK všichni její společníci.
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společník oprávněn domáhat se za společnost u soudu splnění vkladové povinnosti na
společníku, který je s jejím plněním v prodlení, a v tomto řízení společnost zastupovat.
Toto právo každého společníka se však uplatní subsidiárně tehdy, pokud nebylo před
podáním návrhu k soudu již zahájeno se společníkem kaduční řízení podle § 101 odst. 2
ZoK. Podání návrhu společníkem je omezeno ještě další zákonnou podmínkou, a to tím,
že návrh nepodá samotná společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
jednoho měsíce poté, co je na prodlení se splácením vkladu příslušného společníka
upozorněna společníkem, který se za společnost zamýšlí domáhat splnění vkladové
povinnosti jiného společníka.
9.4. Podíl na zisku a úhrada ztráty
Nová právní úprava jasně stanoví v § 126 odst. 1 ZoK věty první, že zisk a ztráta se dělí
mezi společnost a komplementáře. Dle mého názoru je tedy vyloučeno, aby např.
veškerý zisk náležel společnosti nebo aby všechnu ztrátu nesli pouze komplementáři.
Společenská smlouva však může modifikovat zákonný předpoklad, že zisk a ztráta se
mezi společnost a komplementáře dělí na polovinu. Pravidla dělení zisku a ztráty mezi
společníky stanovená ZoK jsou dispozitivní a § 126 odst. 1 odst. 4 ZoK umožňuje, aby
tato pravidla upravovala společenská smlouva nebo byla určena rozhodnutím všech
společníků. Teprve pokud společenská smlouva nebo rozhodnutí všech společníků
rozdělení zisku a ztráty mezi společníky neupravuje, použijí se pravidla stanovená
v ZoK. Jak bylo uvedeno výše, koncepce rozdělení zisku na část připadající společnosti
a část připadající komplementářům zůstává zachována, včetně zákonné domněnky, že
zisk se dělí na polovinu. Část zisku, který připadá na společnost, se po zdanění rozdělí
mezi komanditisty v poměru jejich podílů, jak je uvedeno v § 126 odst. 3 ZoK. Stávající
úprava předpokládá, že při absenci zvláštní úpravy ve společenské smlouvě si
komanditisté rozdělí na ně připadající část zisku podle výše splacených vkladů. Pokud
se podle § 120 ZoK stanoví podíly komanditistů podle poměru jejich vkladů, lze dospět
k závěru, že nová úprava mění koncepci rozdělení zisku mezi komanditisty tak, že již
nepožaduje, aby jejich vklady byly pro účely stanovení podílu na zisku splaceny.
V případě komplementářů § 126 odst. 2 ZoK odkazuje na úpravu rozdělení zisku
společníků VOS uvedenou v § 112 ZoK. Současná právní úprava jednoduše stanovila,
že nestanoví-li společenská smlouva jinak, rozdělí si komplementáři část zisku na ně
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připadající rovným dílem. Nová úprava vychází v § 112 odst. 1 ZoK primárně ze
stejného předpokladu, ale v odst. 2 zohledňuje při dělení zisku komplementáře, kteří se
zavázali k vkladové povinnosti, a to tak, že jim náleží podíl na zisku dosahující výše
25% z částky, ve které splnili svou vkladovou povinnost. Pokud výše zisku nebude pro
takovou výplatu dostačující, rozdělí si komplementáři na ně připadající část zisku
v poměru částek, v nichž splnili vkladovou povinnost. Zbývající část zisku je pak mezi
komplementáře rozdělena rovným dílem. ZoK dále pamatuje na situaci, kdy je
některému komplementáři vyplácen podíl na zisku na základě výše zmiňovaného § 103
odst. 2. V takovém případě se dle výslovného znění § 112 odst. 3 ZoK použije
"...ustanovení odstavce 2 nebo 3 jen na tu část zisku, která není takto rozdělena." 157
Změnou oproti stávající úpravě je § 126 odst. 3 věta druhá ZoK, která výslovně uvádí,
že komanditisté nenesou ztrátu (nyní podle § 100 odst. 3 ObchZ platí, že pokud tak
stanoví společenská smlouva, jsou komanditisté povinni podílet se na úhradě ztráty).
Rozdíl tedy spočívá v tom, že dle stávající úpravy mohla společenská smlouva zavést
povinnost komanditistů podílet se na úhradě ztráty, nikoli ji nést v rozsahu, jako
komplementáři (k tomu viz výše). ZoK sice explicitně uvádí, že komanditisté ztrátu
nenesou, ponechává však možnost jakékoliv jiné úpravy ve společenské smlouvě.
Budoucí právní úprava tak fakticky dle mého názoru rozšiřuje možnosti stanovení
pravidel nesení ztráty komanditistou. Pro komplementáře platí podle § 126 odst. 2 ZoK
ohledně nesení ztráty § 112 odst. 1 Zok, podle kterého se ztráta mezi komplementáře
dělí rovným dílem. Z § 126 odst. 4 ZoK však vyplývá, že toto pravidlo lze ve
společenské smlouvě nebo rozhodnutím všech společníků změnit.
9.5. Obchodní vedení a právní jednání
Pokud se jedná o obchodní vedení a jednání společnosti navenek, zavedl ZoK dle mého
názoru poměrně výraznou změnu tím, že tyto instituty nerozlišuje, resp. upravuje pouze
statutární orgán a již nepoužívá pojem obchodní vedení. V důvodové zprávě k ZoK se
k tomu uvádí: "V návaznosti na jednotné chápání pravidel správy obchodních korporací

Je evidentní, že uvedený legislativní odkaz je nesprávný a zákonodárce zde měl na mysli odst. 1 a
odst. 2, neboť je dle mého názoru nesmyslné, aby § 112 odst. 3 ZoK odkazoval sám na sebe.
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se opouští od rozdělení obchodního vedení a statutárního orgánu." 158 Nová právní
úprava v § 125 ZoK jasně stanoví, že statutárním orgánem jsou komplementáři splňující
požadavky § 46 ZoK, 159 přičemž společenská smlouva může určit, že statutárním
orgánem budou jen někteří komplementáři splňující § 46 ZoK nebo pouze jeden z nich.
ZoK tedy řeší existující teoretický spor ohledně toho, zda mohou být statutárním
orgánem komanditní společnosti pouze někteří komplementáři (viz kapitola 7 výše) tak,
že statutárním orgánem KS nutně nemusí být všichni komplementáři, pokud se tak
společníci ve společenské smlouvě dohodnou.
9.6. Komanditní suma
Největší novinkou, kterou ZoK bezesporu v rámci úpravy komanditní společnosti
přináší, je zavedení tzv. komanditní sumy. Důvodová práva k tomuto legislativnímu
kroku uvádí: "Napříště se tedy zákon "vrací" k pojetí, které do evropského práva
přinesla

úprava

Švýcarská...,

tedy

k

možné

realizaci

pozice

komanditisty

prostřednictvím komanditní sumy...Komanditní suma je však chápána jako opce, nikoliv
jako nutný předpoklad." 160 Z § 129 ZoK lze dovodit, že komanditní suma představuje
určitou částku uvedenou ve společenské smlouvě, do jejíž výše ručí komanditisté za
dluhy společnosti. Z logiky věci dále § 129 odst. 1 ZoK stanoví, že komanditní sumu
nelze sjednat v nižší výši než vklad. Co se týče odlišení vkladu a komanditní sumy
představuje vkladová povinnost závazek komanditisty ve vztahu k vnitřnímu fungování
společnosti, kdežto komanditní suma se týká vztahů společnosti ke třetím osobám, byť
existuje souvislost mezi výší komanditní sumy a splácením vkladu. 161 První otázkou,
která v souvislosti s komanditní sumou vyvstává je, zda platí komanditní suma pro
všechny komanditisty stejně, nebo zda její výše může být ve vztahu ke konkrétním
Viz blíže Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, k § 101 až 123. Domnívám se, že
z citovaného textu důvodové zprávy je třeba vyrozumět, že obchodní vedení a jednání navenek napříště
náleží pouze statutárnímu orgánu, jinými slovy, že již nebude možné, aby jiní komplementáři byli
statutárním orgánem a jiní pověřeni k obchodnímu vedení.
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Jedná se o obecné požadavky ZoK na výkon funkce statutárního orgánu, přičemž požadavkem na
člena statutárního orgánu KS je mimo jiné bezúhonnost ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a
neexistence skutečnosti, která by představovala překážku provozování živnosti.
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Viz blíže Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, k § 124 až 137.
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komanditistům individuální. V § 129 odst. 1 ZoK se výslovně uvádí, že "...komanditisté
ručí za dluhy společnosti do výše určené částky...", což by spíše indikovalo na závěr, že
výše komanditní sumy bude pro všechny komanditisty společná. Důvodová zpráva však
ke komanditní sumě uvádí, že komanditista "...ručí s ostatními společníky společně a
nerozdílně za dluhy společnosti, leč jen do výše své komanditní sumy." 162 Rovněž § 129
odst. 2 písm. a) ZoK potvrzuje slovním spojením "do výše své komanditní sumy", že
výše komanditní sumy může být pro každého komanditistu nastavena individuálně.
Další otázkou pak je, zda musí být komanditní suma stanovena u jednotlivých
komanditistů v určitém poměru k jejich vkladu, nebo zda může být její výše pro
jednotlivé komanditisty stanovena libovolně bez ohledu na výši jejich vkladu (např. zda
je možné, aby komanditní suma u komanditisty s vkladem 5.000,- Kč činila 50.000,- Kč
a u komanditisty s vkladem 20.000,- Kč činila 30.000,- Kč). Domnívám se, že při
stanovení výše komanditní sumy každého komanditisty nemůže být dána naprostá
volnost. § 129 odst. 2 písm. a) ZoK totiž při využití institutu komanditní sumy
předpokládá, že zisk se mezi komanditisty dělí v poměru jejich podílů a komanditních
sum. Pokud by poměr podílů a komanditních sum byl u komanditistů různý, nebylo by
vlastně možné výši podílu na zisku dle tohoto ustanovení určit. Vzhledem k tomu, že
podíly komanditistů se podle § 120 ZoK určují podle poměru jejich vkladů, domnívám
se, že stejný poměr jako vklady, by měly mít i výše jejich komanditních sum. Podle
§ 130 ZoK ve spojení s § 131 ZoK se komanditní suma snižuje v rozsahu, ve kterém
komanditista splnil svoji vkladovou povinnost, přičemž taková snížení komanditní
sumy jsou účinná až jejich zápisem do obchodního rejstříku. Pokud by tedy byla
komanditní suma ve společenské smlouvě stanovena stejně jako výše vkladu
komanditisty, skončilo by ručení komanditisty za závazky společnosti zápisem úplného
splacení jeho vkladu do obchodního rejstříku. Pokud však výše komanditní sumy
přesahuje výši vkladu, ručí komanditista za dluhy společnosti v částce odpovídající
rozdílu výše komanditní sumy a splaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku.
Zok v § 129 odst. 2 zavádí výjimky z obecné úpravy KS v situaci, kdy se společnost
rozhodne zavést ve společenské smlouvě institut komanditní sumy. První dvě výjimky
se týkají pravidel pro rozdělení zisku a úhradu ztráty. V této souvislosti vyvstává
162

Viz blíže Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích, k § 124 až 137.

114

otázka, zda uvedené výjimky představují kogentní ustanovení zákona nebo zda lze
jejich ustanovení v kontextu institutů, kterých se týkají, měnit. Konkrétně ZoK v § 129
odst. 2 písm. a) stanoví, že "část zisku, která připadne společnosti, se po zdanění rozdělí
mezi komanditisty v poměru jejich podílů a komanditních sum", v § 129 odst. 2 písm. b)
ZoK pak stojí, že "ztrátu uhradí komanditista s ostatními společníky podle svého podílu,
avšak jen do výše své komanditní sumy." Uvedená ustanovení nahrazují pravidla
stanovená v § 126 odst. 3 ZoK. Podle § 126 odst. 4 ZoK však může společenská
smlouva nebo rozhodnutí společníků pravidla stanovená v § 126 odst. 3 ZoK změnit.
Znamená to tedy, že je možné změnit společenskou smlouvou nebo rozhodnutím všech
společníků i speciální ustanovení zavedená § 129 odst. 2 písm. a) a b) ZoK? Domnívám
se, že úplná změna nebo nepoužití těchto výjimek možná není, neboť pak by zavedení
institutu komanditní sumy mohlo v zásadě postrádat logiku. Na druhé straně lze však
podle mého názoru připustit ve společenské smlouvě nebo rozhodnutí společníků takové
modifikace, na základě kterých budou v plném rozsahu zachovány smysl, účel a
funkčnost citovaných výjimek (např. je dle mého názoru možné stanovit ve společenské
smlouvě nebo rozhodnutí společníků, za jakých podmínek a v jakém rozsahu ponese
komanditista ztrátu nad rámec výše jeho komanditní sumy). Výjimka podle § 129 odst.
2 písm. c) ZoK mění rozsah ručení komanditisty tak, že za dluhy společnosti ručí
společně a nerozdílně do výše své komanditní sumy zapsané v obchodním rejstříku v
době, kdy jej věřitel vyzval k plnění. S touto výjimkou se pojí § 131 odst. 2 ZoK, podle
něhož komanditista neručí do výše komanditní sumy zapsané v rejstříku, pokud
komanditista nebo společnost s jeho souhlasem uveřejnili zvýšení komanditní sumy
nebo to věřitelům jinak oznámili. V takovém případě ručí komanditista do výše zvýšené
komanditní sumy. Uvedené ustanovení slouží k ochraně věřitelů, kteří se mohou
v případě zvýšení komanditní sumy domáhat její zvýšené hodnoty ještě před jejím
zápisem do obchodního rejstříku. 163 Obecně se k institutu komanditní sumy domnívám,
že může být významným nástrojem ke zvýšení důvěryhodnosti v komanditní
společnosti ze strany jejích věřitelů a v některých případech možná i motivem volby
podnikání formou komanditní společnosti a nikoliv jiné společenstevní formy.
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ZÁVĚR
Právní úprava komanditní společnosti stojí ve srovnání s právní úpravou obou
kapitálových společností dle mého názoru mimo hlavní zájem autorů odborné literatury.
To ostatně dokládá i skutečnost, že přímo k právní úpravě komanditní společnosti jako
takové byla zpracována pouze jediná monografie, a to T. Dvořákem v roce 2004. Stejný
autor se pak ve své publikaci z roku 2008, nazvané Osobní obchodní společnosti,
zabýval právní úpravou komanditní společnosti společně s právní úpravou veřejné
obchodní společnosti. Co se týče úrovně uvedené odborné literatury, lze jistě ocenit, že
se její autor zabývá právní úpravou komanditní společnosti v celé její šíři a vyjadřuje se
rovněž k řadě otázek, které jsou ve spojení s komanditní společností v právní teorii
sporné. K tomu je však třeba dodat, že T. Dvořák právě při řešení těchto otázek
v převážné většině případů dospívá k závěrům, které jsou v rozporu nejen s mým
vlastním právním názorem na danou problematiku, ale rovněž se závěry jiných autorů
použité odborné literatury. Ostatní použitá učebnicová nebo komentářová literatura se
věnuje problematice právní úpravy komanditní společnosti pouze průřezově a proto se
všemi v této rigorózní práci analyzovanými nejasnými právními otázkami spojenými
s právní úpravou komanditní společnosti nezabývá. Ve vztahu k takovým odborným
otázkám jsem tedy v této rigorózní práci vedl polemiku v zásadě pouze s názorem T.
Dvořáka, přičemž v převážné většině případů se s právními názory T. Dvořáka na danou
problematiku neztotožňuji.
Z výkladu právní úpravy komanditní společnosti, kterému jsem se věnoval v této
rigorózní práci, dle mého názoru vyplývá, že převážná většina právních otázek, které
v úpravě komanditní společnosti vedou k rozdílným právním názorům na straně autorů
odborné literatury, vychází z koncepce právní úpravy komanditní společnosti. Uvedená
rozdílnost odborných právních názorů se objevuje především u otázek spojených
s právním postavením komanditisty, resp. s rozsahem přiměřené aplikace ustanovení
o společnosti s ručením omezením. Na jedné straně je dle mého názoru naprosto
legitimní, pokud zákonodárce nezvolil možnost komplexní právní úpravy komanditní
společnosti, v rámci které by některá ustanovení regulující komanditní společnost byla
v zásadě repetitivní s ustanoveními upravujícími veřejnou obchodní společnost nebo
v případně právního postavení komanditistů s ustanoveními regulujícími postavení
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společníků společnosti s ručením omezením. Na druhé straně se však domnívám, že
právě i stávající koncepce právní úpravy mohla výrazným způsobem ubrat na atraktivitě
komanditní společnosti a její volbě pro využití v podnikatelské praxi. Pro úplnost je
třeba připomenout, že ani nová právní úprava účinná od 1.1.2014 od současné koncepce
úpravy komanditní společnosti ve smyslu odkazů na úpravu jiné společenstevní formy
v zásadě neustoupila. Nová úprava sice vrací komanditní společnost do skupiny
společností ryze osobních tím, že se dle znění důvodové zprávy k novému zákonu
o korporacích již neodvolává na ustanovení společnosti s ručením omezeným, ve
skutečnosti to však neplatí doslova (přinejmenším ve vztahu k vypořádacímu podílu
komanditisty, převodu podílu komanditisty nebo právu komanditisty držet v komanditní
společnosti více podílů je totiž tato proklamovaná zásada prolomena). I tato skutečnost
dokládá, že nová právní úprava komanditní společnosti trpí sama o sobě spoustou
formálních nedostatků, které je již nyní třeba překonat výkladem. Pevně doufám, že lze
v této souvislosti očekávat brzké přijetí technické novely, která tyto nedostatky odstraní.
Pokud se jedná o deklarovanou snahu zákonodárce zvýšit přijetím nové právní úpravy
atraktivitu komanditní společnosti např. právě zavedením zmiňovaného práva
komanditisty držet v komanditní společnosti více podílů nebo úpravou nového institutu
komanditní sumy, ukáže až aplikace uvedené nové právní úpravy v podnikatelské praxi,
zda se jedná o změny, které povedou k širšímu využití komanditní společnosti pro
podnikání v České republice ve srovnání se stávajícím faktickým stavem.
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ABSTRAKT
Tato rigorózní práce se zabývá komplexním pojetím platné a účinné právní úpravy
komanditní společnosti v právním řádu České republiky. Právě vzhledem ke způsobu
právní úpravy komanditní společnosti, který zvolil zákonodárce v českém obchodním
zákoníku, se u této společenstevní formy objevuje řada otevřených právních otázek,
zejména v souvislosti s rozsahem analogické aplikace právní úpravy veřejné obchodní
společnosti a společnosti s ručením omezeným. Cílem této práce je mimo jiné tyto
otázky vymezit a poskytnout na ně s podporou dostupné odborné literatury a dostupné
soudní rozhodovací praxe uspokojivé odpovědi.
Po začlenění komanditní společnosti do historických souvislostí se tato rigorózní práce
ve svém úvodu zabývá vymezením charakteristických rysů komanditní společnosti,
koncepcí její právní úpravy a způsobem jejího založení a vzniku včetně rozboru
možností prohlášení její neplatnosti soudem. Následně se práce zaměřuje na vymezení
základních právních institutů komanditní společnosti, tedy vkladů společníků,
základního kapitálu a podílů společníků včetně způsobů s jejich nakládáním, tedy jejich
převodem, přechodem a zastavením. Samostatná kapitola je věnována právnímu
postavení obou druhů společníků komanditní společnosti, zákonným požadavkům na
jejich účast ve společnosti a jejich jednotlivým právům a povinnostem vyplývajícím z
takové účasti. Navazující kapitoly se zabývají vnitřními vztahy komanditní společnosti,
tedy zejména pravidly obchodního vedení, statutárními orgány a konečně způsoby
jejího zrušení a zániku. Závěrečná kapitola pak shrnuje a stručně analyzuje vybrané
právní aspekty nové právní úpravy komanditní společnosti účinné od 1.1.2014

a

provádí jejich srovnání s úpravou stávající.
Tato rigorózní práce podpůrně vychází z vybrané dostupné odborné literatury a to jak z
monografií zaměřených přímo na téma zpracované v této práci, tak i z vysokoškolských
učebnic, komentářů k obchodnímu zákoníku, publikovaných odborných článků a
dostupné judikatury.

ABSTRACT

This rigorous thesis provides a comprehensive analysis of valid and effective legal
regulation of limited partnership in the law of Czech Republic. In connection to the
method of legal regulation of the limited partnership chosen by the legislator in the
Czech Business Code, arise numerous open legal questions, in particular related to the
analogous application of the legal regulation of unlimited partnership and liability
limited company. By use of the relevant literature and case law, this rigorous thesis aims
to identify such open questions and find satisfactory answers to them.
After the chapter focused on the historical consequences of the limited partnership,
following introductory chapters concern characteristic legal features of the limited
partnership, its legal regulation and methods of establishment and legal constitution of
limited partnership including the alternatives of the invalidity of the limited partnership
declared by court. Further parts of this rigorous thesis are focused on the basic legal
instruments of the limited partnership, i.e. contributions of partners, equity capital and
shares of individual partners including the forms of disposition with such shares by
means of their transfer, passing on and pledge. Separate chapter describes the legal
statute of individual partners of the limited partnership, legal requirements related to
their participation in the limited partnership and their respective rights and obligations
ensuing therefrom. The content of following chapters concerns internal relations in the
limited partnership, in particular the rules of business leadership and external relations
of the limited partnership, especially the legal acts of statutory bodies and finally the
alternatives of the dissolution of limited partnership. Final chapter summarizes and
shortly analyses particular aspects of the new legal regulation of limited partnership
effective from 1st January 2014 and compares them with applicable law.
The sources for this rigorous thesis were relevant law books focused either directly on
its topic or textbooks, commentaries to the Czech Business code, articles and relevant
case law.

RESUME

This rigorous thesis analysis valid and effective legal regulation of limited partnership
in the law of Czech Republic and also certain aspects of the new legal regulation of
limited partnership effective from 1st January 2014.
Individual chapters contain among others discussion on relevant open issues related to
the legal regulation of limited partnership, e.g. on the extent of rights and obligations of
limited partner, transfer, passing on and pledge of shares or principles of business
leadership, legal acting or guarantee of individual categories of partners for the
obligations of the partnership.

NÁZEV PRÁCE A SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV
Název práce: KOMANDITNÍ SPOLEČNOST
Name of the thesis: LIMITED PARTNERSHIP
Klíčová slova:
komanditní společnost - limited partnership
komanditista - limited partner
podíl - share

