
Komplexní rekodifikace soukromého práva se
promítla do v‰ech oblastí práva. Procesnûpráv-
ní aspekty této nové právní úpravy se promítly
pfiedev‰ím do harmonizaãní novely obãanského
soudního fiádu, zákona ã. 293/2013 Sb., která
nabyla úãinnosti dne 1. 1. 2014. Novela OS¤ re-
agovala i na nov˘ zákon o zvlá‰tních fiízeních
soudních, zákon ã. 292/2013 Sb. (Z¤S), kdyÏ
zru‰ila v‰echna ustanovení, která novû upravu-
je zákon o zvlá‰tních fiízeních soudních a dále
na zákon o vefiejn˘ch rejstfiících právnick˘ch
a fyzick˘ch osob, zákon ã. 304/2013 Sb. Novû
tak má obãansk˘ soudní fiád upravovat pouze
fiízení svou povahou sporná a nov˘ zákon
o zvlá‰tních fiízeních soudních fiízení nesporná
a jiná zvlá‰tní fiízení.

Rozli‰ení sporného
a nesporného fiízení

Z hlediska teorie civilního práva procesního lze
obecnû fiíci, Ïe ve sporném fiízení soud fie‰í reál-
n˘ rozpor mezi hmotnûprávními zájmy úãastní-
kÛ. ¤ízením nesporn˘m je takové fiízení, v nûmÏ
mezi úãastníky neexistuje spor o právo, i kdyÏ
i mezi nimi mohou rozpory ohlednû pfiedmûtu
fiízení b˘t. Úãastníci zde v‰ak nikdy nemají posta-
vení vzájemn˘ch odpÛrcÛ. Je-li jich více, nejsou
nikdy spoleãníky, protoÏe kaÏd˘ z úãastníkÛ má
zásadnû samostatné postavení. V nesporném fií-
zení mÛÏe b˘t popfiípadû i jen jeden úãastník,
coÏ je ve sporném fiízení vylouãeno. V nespor-

ném fiízení nejde o vyfie‰ení sporu, n˘brÏ o to,
aby soud sv˘m rozhodnutím upravil pomûry
úãastníkÛ, a to zpravidla do budoucna. Proto
zde nelze nikdy mluvit o vítûzství jednoho
a prohfie druhého úãastníka. V nesporném fiíze-
ní se projednávají vûci, na jejichÏ úpravû má v˘-
razn˘ zájem spoleãnost; proto se zpravidla
úãastníci nemohou dohodnout na jejich fie‰ení
mimosoudnû, n˘brÏ se musí obrátit na soud,
resp. soud mÛÏe v fiadû nesporn˘ch vûcí zahájit
fiízení i bez návrhu, na základû vlastního roz-
hodnutí.1

Sporné fiízení je ovládáno pfiedev‰ím zásadou
dispoziãní a projednací, zato nesporná a jiná
zvlá‰tní fiízení jsou ovládána pfiedev‰ím zása-
dou oficiality a zásadou vy‰etfiovací. Zatímco ve
sporném fiízení nesou odpovûdnost za zji‰tûní
skutkového stavu úãastníci, v nesporném fiízení
je to soud.

V nesporném fiízení nepfiichází v úvahu nû-
které instituty sporného fiízení, napfi. pfiistoupe-
ní dal‰ího úãastníka do fiízení podle § 92 odst. 1
OS¤,2 rovnûÏ nepfiichází v úvahu vedlej‰í úãa-
stenství podle § 93 OS¤3 a ani postup podle 
§ 107a OS¤.4
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1 Viz âE·KA, Z.a kol. Obãanské právo procesní. Panorama,
Praha 1989, str. 51 a 52. 

2 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 23. 11. 2010 sp. zn. 
29 Cdo 1036/2009.

3 Viz napfi. usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 25. února 1999, 
sp. zn. 20 Cdo 91/99, uvefiejnûné v SJ ã. 7, roãník 1999, pod
ã. 73, ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. 29 Cdo 333/2007, ze
dne 10. dubna 2008, sp. zn. 29 Odo 1019/2006, ze dne 
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Podstatn˘m pfiitom je fakt, Ïe pro zafiazení
právního vztahu do nûkteré uvedené kategorie
je rozhodn˘ obsah právního vztahu, nikoli to,
jak je diferencována vûcná pfiíslu‰nost.5 Toho, Ïe
mnohdy je diskrepance mezi povahou fiízení (tj.
zda jde o fiízení nesporné ãi fiízení sporné) a po-
vahou projednávané vûci si je vûdom i Ústav-
ní soud, kter˘ ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS
954/09 ze dne 16. bfiezna 2010 uvedl následují-
cí: „Dûlení fiízení na sporné a nesporné je dûlení
teoretické, vypl˘vající ze samé podstaty projed-
návan˘ch vûcí. Nûkdy se stává, Ïe zákonodárce,
rozhodující o zafiazení vûcí do fiízení sporného
ãi nesporného, zafiadí z rÛzn˘ch dÛvodÛ vûc
spornou do procesu nesporného a naopak.
Problémy z toho vzniknuv‰í musí b˘t fie‰eny
v kontextu samé podstaty projednávan˘ch vûcí.
Dojde-li k zafiazení sporné vûci ze své podstaty
do fiízení nesporného, nemÛÏe b˘t odstranûna
skuteãnost, Ïe jde o spor mezi stranami, tj.
úãastníci takového fiízení mají svou podstatou
postavení sporn˘ch stran a fiízení se svou struk-
turou musí rovnat fiízení spornému.“6

Nesporná fiízení pfiitom nejsou homogenním
celkem, n˘brÏ jsou spí‰e „konglomerátem
zvlá‰tních typÛ fiízení“.7 Do 31. 12. 2013 byla ta-
to fiízení obsaÏena v § 175a a násl. OS¤ (dále téÏ
„dosavadní OS¤“) v hlavû páté ãásti tfietí OS¤
nazvané „zvlá‰tní ustanovení“, která obsahova-
la z pfieváÏné ãásti nesporná fiízení. Od 1. 1. 2014
jsou nesporná fiízení upravena v Z¤S. Ustano-
vení § 2 Z¤S obsahuje taxativní v˘ãet fiízení,8 na
nûÏ se vztahuje. Jedná se o nesourodou skupinu,
kde lze nalézt vedle fiízení o otázkách pozÛsta-
losti a rodinného práva i úpravu fiízení o nûkte-
r˘ch otázkách t˘kajících se právnick˘ch osob (§
2 písm. e) Z¤S). ¤ízení ve vûcech obchodního rej-
stfiíku v‰ak souãástí úpravy v Z¤S není a od 1. 1.
2014 je upraveno zvlá‰tním zákonem o vefiej-
n˘ch rejstfiících právnick˘ch a fyzick˘ch osob.

¤ízení o nûkter˘ch otázkách
obchodních korporací 
do 31. 12. 2013

¤ízení o nûkter˘ch otázkách obchodních korpo-
rací a jin˘ch právnick˘ch osob byla doposud
povaÏována za nesporná fiízení, coÏ plynulo
z jejich systematického zafiazení v obãanském
soudním fiádu úãinném do 31. 12. 2013 (dosa-
vadní § 200e OS¤ obsaÏen˘ v hlavû páté ãásti
tfietí OS¤), a dále ze skuteãnosti, Ïe pro tato fií-
zení platila urãitá specifika nesporného fiízení,
napfi. povinnost soudu provést i jiné dÛkazy po-
tfiebné ke zji‰tûní skutkového stavu, neÏ byly
úãastníky navrhovány, tj. vy‰etfiovací zásada 
(§ 120 odst. 2 dosavadního OS¤), nebo vymeze-
ní úãastenství ustanovením § 94 odst. 1 vûtou

první dosavadního OS¤, neuplatnûní principu
neúplné apelace (§ 205a odst. 2 a § 212a odst. 3
dosavadního OS¤), fiízení bylo moÏné zahájit
i bez návrhu, pokud zákon nestanovil, Ïe se fií-
zení zahajuje jen na návrh (§ 200e odst. 2 dosa-
vadního OS¤), atd. Tato specifika se uplatnila
i v pfiípadû, Ïe takové fiízení mohlo b˘t zaháje-
no jen na návrh. 

Ustanovení § 200e odst. 1 dosavadního OS¤
urãoval, Ïe se jím fiídila fiízení ve vûcech uvede-
n˘ch v § 9 odst. 3 písm. b), d), e), f), g) a w) OS¤
úãinného do 31. 12. 2013.9 Rozhodování soudu
podle § 200e OS¤ úãinného do 31. 12. 2013 bylo
pfiitom moÏné rozdûlit do následujících dvou zá-
kladních skupin:

(i) fiízení ve statusov˘ch vûcech obchodních
spoleãností, druÏstev a jin˘ch právnick˘ch osob
vãetnû statusov˘ch vûcí obecnû prospû‰n˘ch
spoleãností, nadací a nadaãních fondÛ a státních
podnikÛ,

(ii) spory z právních vztahÛ t˘kajících se vnitfi-
ních pomûrÛ obchodních spoleãností a druÏstev.

Statusové vûci

Za statusové vûci právnick˘ch osob byly pova-
Ïovány vûci, které se t˘kaly samotné podstaty
právního Ïivota právnick˘ch osob, zejména zá-
kladních znakÛ fungování právnick˘ch osob
(právní formy, spoleãníkÛ, statutárních a jin˘ch
orgánÛ, ru‰ení a zániku právnick˘ch osob,
apod.).10 Podmínkou pfiitom v‰ak do 31. 12. 2013
dále bylo, aby ‰lo o statusové vûci podle ãásti
první, druhé a ãtvrté obchodního zákoníku zá-
kona ã. 513/1991 Sb. Ve statusov˘ch vûcech ob-
chodních korporací upraven˘ch v § 9 odst. 3
písm. b) OS¤ úãinného do 31. 12. 2013 pfiitom
rozhodoval soud napfi.:
– O návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení

valné hromady akciové spoleãnosti11 vãetnû
rozhodnutí soudu o tom, Ïe je nicotné (§ 183
obchodního zákoníku ve spojení s § 200e
odst. 5 OS¤ úãinného do 31. 12. 2013)

– O zru‰ení zápisu o v˘mazu obchodní spoleã-
nosti z obchodního rejstfiíku a o obnovení 
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25. ledna 2011, sp. zn. 29 Cdo 1259/2009 nebo ze dne 
23. února 2011, sp. zn. 29 Cdo 3880/2009.

4 Viz napfi. usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 30. ledna 2008, 
sp. zn. 29 Cdo 4554/2007.

5 WINTEROVÁ, A. – POKORN ,̄ M. – RUBE·, J. Obãansk˘
soudní fiád a pfiedpisy související. 6. vydání, Linde 1996,
vysvûtlivky, str. 29.

6 BlíÏe viz FIALA, J. Historick˘ v˘voj nûkter˘ch procesních
principÛ, zásad a institutÛ civilního procesu. Universita Karlova,
Praha 1974, str. 15–17.

7 OTT, E. ¤ízení nesporné. V‰ehrd, Praha 1905.
8 Viz DÛvodová zpráva k zákonu o zvlá‰tních fiízeních soudních, str. 8.
9 Podobnû viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 18. 1. 2005

sp.zn. 29 Odo 297/2004 publikované v SJ pod ã. 15/2005.
10 DRÁPAL, L. – BURE·, J. a kol. Obãansk˘ soudní fiád I. § 1 aÏ

200za. Komentáfi. 1. vydání. C. H. Beck, Praha 2009, str. 50.
11 Viz napfi. usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 29. 3. 2013 sp zn.

29 Cdo 1554/2011.



likvidace spoleãnosti nebo o jejím vstupu do
likvidace a jmenování likvidátora (§ 75b ob-
chodního zákoníku)12

– O zániku povinnosti mlãenlivosti ãlena vy-
jednávajícího v˘boru (§ 230 odst. 3 zákona 
ã. 125/2008 Sb., o pfiemûnách obchodních
spoleãností a druÏstev).13

Spory z právních vztahÛ t˘kajících se
vnitfiních pomûrÛ obchodních
spoleãností a druÏstev

V ustanovení § 9 odst. 3 písm. g) OS¤ úãinného
do 31. 12. 2013 byly upraveny spory z právních
vztahÛ t˘kajících se vnitfiních pomûrÛ obchod-
ních spoleãností a druÏstev. Tato fiízení podle 
§ 9 odst. 3 písm. g) OS¤ úãinného do 31. 12. 2013
byla a jsou v literatufie definována téÏ jako fiíze-
ní inter partes a vyÏadují tedy „dostateãnou 
míru spornosti“. Napfi. v pfiípadû fiízení o pfie-
zkoumání pfiimûfienosti protiplnûní za nucen˘
v˘kup úãastnick˘ch cenn˘ch papírÛ podle usta-
novení § 183i a násl. obchodního zákoníku ‰lo
o spor mezi vlastníkem cenn˘ch papírÛ (akcií),
hlavním akcionáfiem a akciovou spoleãností.14

Navíc v rozhodnutí, kter˘m bylo podle ustano-
vení § 183k obchodního zákoníku pfiiznáno prá-
vo na jinou v˘‰i protiplnûní, soud pouze
deklaroval, jaká v˘‰e protiplnûní je pfiimûfiená,
a proto toto rozhodnutí nemûlo konstitutivní
povahu.15 TaktéÏ usnesení soudu, kter˘m se
rozhodovalo o ne/platnosti usnesení valné hro-
mady, bylo usnesením deklaratorním (deklaro-
val se rozpor nebo soulad se zákonem). Pro tato
fiízení rovnûÏ platilo, Ïe bylo moÏné uplatnit
obranu proti návrhu i formou námitky zapoãte-
ní ve smyslu ustanovení § 98 OS¤,16 aãkoliv
obecnû v nesporném fiízení platí, Ïe uãiní-li
v prÛbûhu fiízení jin˘ úãastník neÏ navrhovatel
urãit˘ návrh na rozhodnutí, nejde o vzájemn˘
návrh. V tûchto vûcech rozhodoval napfi.:
– o zaplacení ceny za pfievod obchodního podí-

lu podle § 115 obchodního zákoníku,17

– o vydání kopie zápisu z valné hromady 
akcionáfii podle § 189 odst. 2 obchodního zá-
koníku,18

– o nahrazení projevu vÛle smûfiující k tomu,
aby se navrhovatel stal ãlenem druÏstva na
základû uzavfiené dohody o pfievodu ãlen-
sk˘ch práv a povinností v druÏstvu podle 
§ 230 obchodního zákoníku,19

– fiízení o urãení, Ïe je navrhovatel spoleãníkem
spoleãnosti s ruãením omezen˘m,20

– o umoÏnûní spoleãníkovi nahlédnout do
úãetních dokladÛ spoleãnosti,21

– urãení vlastnického práva k obchodnímu po-
dílu,22

– o úhradu vypofiádacího podílu mezi b˘val˘m
spoleãníkem a spoleãností,23

– o návrhu, aby druÏstvu byla uloÏena povin-
nost uzavfiít nájemní smlouvu k druÏstevní-
mu bytu s ãlenem druÏstva,24

– o urãení neplatnosti dohody o pfievodu ãlen-
sk˘ch práv a povinností a o urãení ãlenství
v druÏstvu,25

– o vylouãení spoleãníka vefiejné obchodní spo-
leãnosti pro závaÏné poru‰ování jeho povin-
ností (§ 90 odst. 2 obchodního zákoníku),26

– o Ïalobû na vyslovení neplatnosti rozhodnutí
ãlenské schÛze druÏstva o vylouãení ãlena
druÏstva (§ 231 odst. 5 obchodního zákoníku).27

Aã dosavadní § 200e OS¤ otázku povahy fií-
zení, tedy spornosti ãi nespornosti fiízení nefie-
‰il, byla v‰ak z materiálního hlediska velká
vût‰ina fiízení, která pod tuto kategorii spadala,
fiízením sporn˘m. Vût‰inou se totiÏ jednalo
o spor dvou stran s protichÛdn˘mi zájmy, napfi.
spoleãnosti a spoleãníka, ãi spor dvou spoleãní-
kÛ.28 I v tûchto pfiípadech v‰ak platila zásada
vy‰etfiovací stanovící, Ïe je soud podle § 120
odst. 2 ve spojení § 200e odst. 1 dosavadního
OS¤ povinen provést i jiné dÛkazy potfiebné ke
zji‰tûní skutkového stavu, neÏ byly úãastníky
navrhovány.

5/2014 JURISPRUDENCE âLÁNKY

36

12 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 
29 Odo 1154/2003, uvefiejnûné ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek pod ã. 43/2005.

13 DRÁPAL – BURE· a kol. Obãansk˘ soudní fiád, str. 1506.
14 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 15. 9. 2010 sp. zn. 

29 Cdo 4918/2009 publikované v SJ pod ã. 103/2011.
15 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 16. 11. 2010 sp. zn. 

29 Cdo 2403/2010.
16 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 16. 12. 2009 sp. zn. 

29 Cdo 2068/2009 publikované v SJ pod ã. 82/2011.
17 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 16. 12. 2009, sp. zn. 

29 Cdo 2068/2009 publikované v SJ pod ã. 82/2011.
18 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 14. 9. 2005 sp. zn. 

29 Odo 1088/2004 publikované v SJ pod ã. 190/2005.
19 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 15. 2. 2012 sp. zn. 

29 Cdo 1367/2011 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek NS pod ã. 94/2012.

20 Usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. 29 Odo
312/2004, publikováno v SJ pod ã. 120/2005.

21 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 22. února 2011, sp. zn.
29 Cdo 3704/2009, uvefiejnûné v ãasopise SJ ãíslo 1, roãník
2012, pod ã. 7.

22 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 19. 3. 2014 sp. zn. 
29 Cdo 2648/2013.

23 Viz rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne 29. 3. 2005, sp. zn. 
29 Odo 518/2004 publikované v SJ ã. 7, roãník 2005, pod 
ã. 104/2005.

24 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 18. 12. 2012 sp. zn. 
29 Cdo 4538/2011.

25 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 15. února 2012 sp. zn.
29 Cdo 4786/2010.

26 V komentáfii DRÁPAL– BURE· a kol. Obãansk˘ soudní fiád, str.
50 je v‰ak toto fiízení zafiazeno mezi statusové vûci právnick˘ch
osob.

27 Toto fiízení nûkterá komentáfiová literatura (DRÁPAL – BURE·
a kol. Obãansk˘ soudní fiád, str. 50) fiadí mezi statusové vûci,
coÏ v‰ak odporuje názoru uvedenému napfi. v usnesení
Nejvy‰‰ího soudu ze dne 29. 11. 2005 sp. zn. 29 Odo 706/2004
publikované v SJ pod ã. 99/2006, podle kterého se jedná
o fiízení podle § 9 odst. 3 písm. g) OS¤ úãinného do 31. 12.
2013. RovnûÏ to odporuje i samotnému oznaãení „Ïaloba“.

28 Napfi. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 14 Cmo
370/2004, ve kterém se jednalo o spor mezi spoleãníky
obchodní spoleãnosti z právního vztahu t˘kajícího se jejich
(pfiedchozí) úãasti ve spoleãnosti, ve smyslu § 9 odst. 3 písm. g)
OS¤.



¤ízení o nûkter˘ch otázkách
obchodních korporací 
po 31. 12. 2013

V souvislosti s nabytím úãinnosti Z¤S zÛstala
fiízení ve sporech mezi obchodními korporace-
mi, jejich spoleãníky nebo ãleny, jakoÏ i mezi
spoleãníky nebo ãleny navzájem, vypl˘vají-li
z úãasti na obchodní korporaci a dále ve spo-
rech mezi obchodními korporacemi, jejich spo-
leãníky nebo ãleny a ãleny jejich orgánÛ nebo
likvidátory, jde-li o vztahy t˘kající se v˘konu
funkce ãlenÛ orgánÛ nebo likvidace, nadále
pfiedmûtem úpravy v OS¤. ZároveÀ do‰lo k vy-
nûtí fiízení ve statusov˘ch vûcech právnick˘ch
osob z obãanského soudního fiádu a jejich zaãle-
nûní do zákona o zvlá‰tních fiízeních soudních
(§ 85 a násl. Z¤S). Mezi fiízení ve statusov˘ch
vûcech právnick˘ch osob bylo pfiitom novû za-
fiazeno fiízení ve vûcech statusu vefiejné pro-
spû‰nosti, které reflektuje moÏnost soudu
rozhodovat ve vûcech statusu vefiejné prospû‰-
nosti, napfi. o odnûtí tohoto statusu (§ 149 záko-
na ã. 89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník).

¤ízení ve vûcech právnick˘ch osob
upravené Z¤S

Ustanovení § 85 Z¤S pfiitom stanoví, Ïe fiízení-
mi o nûkter˘ch otázkách t˘kajících se právnic-
k˘ch osob jsou:
a) fiízení ve statusov˘ch vûcech právnick˘ch

osob, vãetnû jejich zru‰ení a likvidace, jmeno-
vání a odvolávání ãlenÛ jejich orgánÛ nebo li-
kvidátora, pfiemûn a otázek statusu vefiejné
prospû‰nosti,

b)fiízení o jmenování znalce,
c) fiízení ve vûcech právnick˘ch osob, nejde-li

o fiízení podle písmene a), vypl˘vá-li ze záko-
na, Ïe je lze zahájit i bez návrhu,

d)fiízení ve vûcech opatrovnictví právnick˘ch
osob.
Otázkou zÛstává, která konkrétní fiízení ve

vûcech právnick˘ch osob jsou povaÏována za fií-
zení upravená § 85 Z¤S a která za fiízení sporná
upravená OS¤. Jisté je, Ïe z fiízení dfiíve uprave-
n˘ch v § 9 odst. 3 písm. c) OS¤ úãinného do 
31. 12. 2013, napfi. fiízení o jmenování znalce za
úãelem ocenûní nepenûÏitého vkladu do spoleã-
nosti s ruãením omezen˘m a do akciové spoleã-
nosti (§ 59 odst. 3 obchodního zákoníku),29

a z fiízení upraven˘ch v § 9 odst. 3 písm. g) do-
savadního OS¤ bylo do zákona o zvlá‰tních fií-
zeních soudních zafiazeno pouze fiízení
o jmenování znalce, které je dle dÛvodové zprá-
vy svou povahou fiízením nesporn˘m.30

Za statusové vûci právnick˘ch osob by mûly
b˘t i nadále povaÏovány vûci, které se t˘kají sa-

motné podstaty právního Ïivota právnick˘ch
osob, zejména základních znakÛ fungování
právnick˘ch osob (právní formy, spoleãníkÛ,
statutárních a jin˘ch orgánÛ, ru‰ení a zániku
právnick˘ch osob, apod.). Podle § 3 odst. 2
písm. a) Z¤S pfiitom v tûchto vûcech je vûcnû
pfiíslu‰n˘ krajsk˘ soud. Místní pfiíslu‰nost upra-
vuje § 86 odst. 1 Z¤S, podle kterého je pro fiíze-
ní ve vûcech uveden˘ch v § 85 písm. a) a d)
místnû pfiíslu‰n˘ soud, u nûhoÏ je právnická
osoba zapsána ve vefiejném rejstfiíku. Pokud se
právnická osoba do vefiejného rejstfiíku nezapi-
suje, je pfiíslu‰n˘ soud, v jehoÏ obvodu má tato
právnická osoba svÛj obecn˘ soud. Pod fiízení
ve vûcech statusov˘ch vûcí upraven˘ch v § 85
písm. a) Z¤S by tak mûly spadat napfi. následu-
jící fiízení:
– vylouãení ãlena statutárního orgánu obchod-

ní korporace z v˘konu funkce (§ 63 a násl. 
zákona ã. 90/2012 Sb., o obchodních korpora-
cích, dále jen „ZOK“),31

– o neplatnosti obchodní korporace (§ 129 NOZ
ve spojení s § 92 ZOK),

– o zru‰ení obchodní korporace napfi. podle 
§ 172 a § 211 a § 268 NOZ ve spojení s § 93
ZOK),

– o jmenování likvidátora podle § 191 NOZ
a o jeho odvolání podle § 194 NOZ,

– o zru‰ení v˘mazu obchodní korporace z ve-
fiejného rejstfiíku a o obnovení likvidace kor-
porace a jmenování likvidátora (§ 209
NOZ),32

– ve vûci zneuÏití hlasovacího práva v soukro-
mé korporaci k újmû celku podle § 212
NOZ,33

– o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu
spolku vãetnû neplatnosti usnesení valné hro-
mady ãi ãlenské schÛze podle § 258 NOZ ve
spojení s § 191 ZOK a § 428 ZOK a § 663
ZOK,34
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29 V komentáfii DRÁPAL – BURE· a kol. Obãansk˘ soudní fiád je
toto fiízení na str. 51 fiazeno mezi fiízení spadající do § 9 odst. 3
písm. c) dosavadního OS¤ a na str. 1506 je fiazeno mezi fiízení
podle § 9 odst. 3 písm. g) dosavadního OS¤. Judikatura se
pfiiklání k tomu, Ïe se jedná o fiízení fiazené dfiíve do § 9 odst. 3
písm. c) dosavadního OS¤ (napfi. usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze
dne 16. 5. 2013 sp. zn. 25 Nd 116/2013 ãi usnesení Mûstského
soudu v Praze ze dne 30. 3. 2001 sp. zn. 35 Co 127/2001
publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod
ã. 37/2002).

30 Viz dÛvodová zpráva k zákonu o zvlá‰tních fiízeních soudních,
str. 43.

31 Shodnû viz ·TENGLOVÁ, I. – HAVEL, B. – CILEâEK, F. –
KUHN, P. – ·UK, P. Zákon o obchodních korporacích.
Komentáfi. 1. vydání. C. H. Beck, Praha 2013, str. 159 na rozdíl
od názoru uvedeného v DÛvodové zprávû k zákonu o obchodních
korporacích, str. 11, která fiadí toto fiízení mezi fiízení uvedené
v § 9 odst. 3 písm. h) OS¤ úãinného do 31. 12. 2013.

32 viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu âR ze dne 25. 2. 2004 sp. zn.
29 Odo 1154/2003 publikované ve Sbírce rozhodnutí
a stanovisek Nejvy‰‰ího soudu pod ã. 43/2005.

33 Vypl˘vá z § 88 Z¤S.
34 Viz napfi. usnesení Nejvy‰‰ího soudu âR ze dne 29. 3. 2012 

sp. zn. 29 Cdo 1554/2011.



– rozhodování soudu o tom, Ïe o rozhodnutí
orgánu právnické osoby nejde, hledí-li se na
nûj, jako by nebylo pfiijato podle § 245 NOZ,35

– ustanovení správce ãásti pozÛstalosti, pokud
jde o v˘kon práv spojen˘ch s podílem podle
§ 42 odst. 2 ZOK,

– jmenování jednatele na návrh osoby, která na
tom má právní zájem podle § 198 odst. 3 ZOK,

– jmenování ãlena pfiedstavenstva na návrh
osoby, která na tom má právní zájem podle 
§ 443 ZOK,

– jmenování chybûjícího ãlena dozorãí rady na
návrh osoby, která na tom má právní zájem
podle § 453 ZOK,

– jmenování chybûjícího ãlena pfiedstavenstva
druÏstva na návrh osoby, která na tom má
právní zájem podle § 713 ZOK,

– fiízení o urãení, zda vûfiiteli náleÏí dostateãné
zaji‰tûní, pokud se zhor‰ila dobytnost jeho
pohledávek pfii sníÏení základního kapitálu
a spoleãnost to popírá podle § 237 odst. 3
ZOK a dále rozhodnutí o pfiimûfieném zaji‰tû-
ní podle § 238 ZOK,

– fiízení o urãení, zda vûfiiteli náleÏí dostateãné
zaji‰tûní pfii sníÏení základního kapitálu pod-
le § 518 odst. 4 ZOK,

– fiízení o urãení pfiimûfieného zaji‰tûní pfii sní-
Ïení základního ãlenského vkladu podle 
§ 571 ve spojení s § 569 odst. 3 ZOK,

– o vyslovení neplatnosti usnesení valné hro-
mady nebo ãlenské schÛze, kter˘m byla
schválena pfiemûna, nebo o urãení neplatnos-
ti projektu pfiemûny (§ 55 odst. 2 zákona 
o pfiemûnách obchodních spoleãností a druÏ-
stev),

– o tom, Ïe zúãastnûná korporace není povinna
poskytnout vyjednávacímu v˘boru urãitou
informaci (§ 230 odst. 2 zákona o pfiemûnách
obchodních spoleãností a druÏstev),

– o zániku povinnosti mlãenlivosti ãlena vyjed-
návajícího v˘boru (§ 230 odst. 3 zákona o pfie-
mûnách obchodních spoleãností a druÏstev).

K fiízení o jmenování znalce je novû vûcnû pfií-
slu‰n˘ okresní soud (§ 3 odst. 1 Z¤S). Místnû
pfiíslu‰n˘m pfiitom je obecn˘ soud právnické
osoby, o kterou se jedná (§ 86 odst. 2 Z¤S). Pod
§ 85 písm. b) Z¤S tak zfiejmû spadají napfi. ná-
sledující fiízení
– jmenování znalce k ocenûní jmûní rozdûlova-

ného spolku podle § 299 NOZ,
– jmenování znalce pro úãely pfiezkumu zprá-

vy o vztazích mezi ovládající osobou a oso-
bou ovládanou a osobami ovládan˘mi
stejnou ovládající osobou podle § 85 ZOK,36

– urãení odmûny znalce a stanovení povinnosti
navrhovatele uhradit odmûnu znalce a jeho
náklady podle § 87 ZOK,

– o jmenování znalce pro urãení pfiimûfiené ce-
ny podílu pfii odkoupení podílu ovládající
osobou podle § 89 a § 91 ZOK,37

– o jmenování znalce pro úãely pfiemûny, o jeho
odvolání a o urãení jeho odmûny (§ 28 aÏ 32
odst. 2 zákona o pfiemûnách obchodních spo-
leãností a druÏstev).

U nûkter˘ch shora uveden˘ch fiízení by se
mohlo zdát, Ïe se jedná o sporné fiízení, kde se
stfietávají protichÛdné zájmy úãastníkÛ, napfi.
pfii urãení odmûny znalce, kdy se ovládaná oso-
ba a znalec nedohodnou na v˘‰i odmûny podle
§ 87 odst. 1 ZOK, tj. Ïe by se mûlo jednat o spor-
né fiízení. Z dikce § 87 odst. 1 vûta druhá ZOK
v‰ak vypl˘vá, Ïe o návrhu na urãení odmûny roz-
hoduje soud, kter˘ znalce jmenoval. Lze dovozo-
vat, Ïe toto ustanovení nemá urãovat pouze
vûcnou a místní pfiíslu‰nost soudu, n˘brÏ i to,
v jakém fiízení se o vûci bude jednat a rozhodovat.
Za situace, kdy o jmenování znalce rozhodoval
soud podle Z¤S, lze dospût k závûru, Ïe i o urãe-
ní odmûny by mûl rozhodovat soud podle Z¤S. 

K fiízení podle § 85 písm. c) Z¤S je novû vûc-
nû pfiíslu‰n˘ okresní soud (§ 3 odst. 1 Z¤S).
Místnû pfiíslu‰n˘m pfiitom je obecn˘ soud práv-
nické osoby, o kterou se jedná (§ 86 odst. 2 Z¤S).
Pod § 85 písm. c) Z¤S tak zfiejmû budou spadat
následující fiízení, která nespadají pod statusové
vûci upravené v § 85 písm. a) Z¤S:
– nové fiízení ve vûcech zmocnûní ke svolání

valné hromady podle § 368 ZOK,38

– fiízení o vylouãení ãlena statutárního orgánu
podle § 65 ZOK.
DÛvodová zpráva k zákonu ã. 292/2013 Sb.

bod 2.2.1. toto fiízení fiadí pod § 85 písm. c) Z¤S,
neboÈ se jedná o fiízení, které lze zahájit i bez ná-
vrhu. Je v‰ak otázkou, zda by v‰echny pfiípady
rozhodování soudu o diskvalifikaci ãlena statu-
tárního orgánu (§ 63 a násl. ZOK) nemûly spa-
dat pod § 85 písm. a) Z¤S, coÏ by mûlo mimo
jiné vliv na urãení vûcné a místní pfiíslu‰nosti
soudu (§ 86 Z¤S).

Koneãnû pod fiízení upravená v § 85 písm. d)
Z¤S spadají napfi. tato fiízení
– jmenování opatrovníka právnické osobû pod-

le § 165 NOZ,
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35 Srov. § 90 odst. 2 Z¤S.
36 Toto fiízení fiadí komentáfi SVOBODA, K. – SMOLÍK, P. – LEV ,̄

J. –·ÍNOVÁ, R. a kolektiv, Obãansk˘ soudní fiád – Komentáfi, 
1. vydání, C. H. Beck, Praha 2013, mezi fiízení podle § 9 odst. 2
písm. e) OS¤, coÏ v‰ak odporuje § 85 písm. b) Z¤S.

37 I toto fiízení fiadí komentáfi SVOBODA – SMOLÍK – LEV¯ –
·ÍNOVÁ a kol., Obãansk˘ soudní fiád, mezi fiízení podle § 9
odst. 2 písm. e) OS¤, coÏ v‰ak rovnûÏ odporuje § 85 písm. b)
Z¤S.

38 Viz ·TENGLOVÁ, I. – HAVEL, B. – CILEâEK, F. – KUHN, P. –
·UK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentáfi. 1. vydání.
C. H. Beck, Praha 2013, str. 558.



– jmenování opatrovníka právnické osobû pod-
le § 486 NOZ.
Jsou v‰ak z právnû teoretického pohledu

v‰echna tato fiízení opravdu nesporné povahy?
Nestfietávají se i zde protichÛdné zájmy nûkte-
r˘ch osob? Napfi. v fiízení o neplatnost rozhod-
nutí orgánÛ právnické osoby se zpravidla
stfietávají protichÛdné zájmy úãastníkÛ fiízení -
jeden úãastník argumentuje ve prospûch plat-
nosti rozhodnutí orgánÛ právnické osoby, dru-
h˘ úãastník naopak. RovnûÏ v˘sledek fiízení
v akcionáfiském sporu znamená vÏdy vítûzství
jednoho a prohru druhého úãastníka.39 Lze zde
hovofiit o v˘razném zájmu spoleãnosti na urãe-
ní toho, zda je konkrétní rozhodnutí orgánu ob-
chodní korporace platné ãi neplatné? Je moÏné
je zafiadit mezi nesporná fiízení, kdyÏ se jedná
o v˘luãnû návrhová fiízení? Navíc za situace,
kdy se navrhovatel oznaãuje za Ïalobce domá-
hající se vyslovení neplatnosti usnesení valné
hromady akciové spoleãnosti, návrh se oznaãu-
je Ïalobou a Ïalobce má povinnost tvrzení, Ïe
usnesením této valné hromady byl poru‰en zá-
kon ãi stanovy akciové spoleãnosti nemá povin-
nost tvrzení, Ïe tímto usnesením byla poru‰ena
jeho práva?40 A jak lze odÛvodnit názor, Ïe fií-
zení o návrhu vylouãeného ãlena druÏstva na
prohlá‰ení rozhodnutí o vylouãení za neplatné
podle § 620 odst. 1 ZOK jiÏ dfiíve bylo judikatu-
rou fiazeno k fiízením podle § 9 odst. 3 písm. g)
OS¤ úãinného do 31. 12. 2013 a pfiitom od 1. 1.
2014 je zfiejmû jako fiízení o návrhu na prohlá‰e-
ní rozhodnutí o vylouãení neplatn˘m pfiedmû-
tem úpravy v Z¤S? Nelze pfiece dospût
k závûru, Ïe tato vûc je vûcí statusovou, kdyÏ se
net˘ká samotné podstaty právního Ïivota práv-
nick˘ch osob.

Odpovûì na nûkteré shora uvedené otázky
lze nalézt v úãelu právní úpravy. Napfi. úãel fií-
zení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hro-
mady spoleãnosti je dvojí.41 Jednak poskytuje
ochranu individuálním právÛm osob oprávnû-
n˘ch domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení
valné hromady, a jednak je „zákonem pfiedvída-
n˘m nástrojem obecné ochrany zákonnosti ve
vnitfiních pomûrech spoleãnosti, resp. souladu
tûchto vnitfiních pomûrÛ s autonomní úpravou
provedenou v zakladatelsk˘ch dokumentech ãi
stanovách, a to s ohledem na ‰ir‰í kontext ochra-
ny spoleãnosti, resp. v‰ech osob oprávnûn˘ch
takov˘ návrh podat, jakoÏ i dal‰ích osob, jeÏ
mohou b˘t tûmito vnitfiními pomûry dotãeny.42

¤ízení ve vûcech právnick˘ch osob
upravená v OS¤

Naproti tomu pfiedmûtem úpravy v OS¤ tak zÛ-
staly pouze

1) vûci vypl˘vajících z právních pomûrÛ, které
souvisejí se zakládáním obchodních korpora-
cí, ústavÛ, nadací a nadaãních fondÛ (§ 9 
odst. 2 písm. e) OS¤),

2) spory mezi obchodními korporacemi, jejich
spoleãníky nebo ãleny, jakoÏ i mezi spoleãní-
ky nebo ãleny navzájem, vypl˘vají-li z úãasti
na obchodní korporaci (§ 9 odst. 2 písm. e) OS¤),

3) a dále spory mezi obchodními korporacemi,
jejich spoleãníky nebo ãleny a ãleny jejich or-
gánÛ nebo likvidátory, jde-li o vztahy t˘kající
se v˘konu funkce ãlenÛ orgánÛ nebo likvida-
ce (§ 9 odst. 2 písm. f) OS¤).
Vûci uvedené pod bodem 2 a 3 jsou bezpo-

chyby fiízení sporné povahy, coÏ plyne ze sa-
motného gramatického v˘kladu dotãen˘ch
ustanovení. Ve v‰ech shora uveden˘ch fiízeních
je dána vûcná pfiíslu‰nost krajského soudu (§ 9
odst. 2 OS¤). Místní pfiíslu‰nost je pfiitom dána
obecn˘mi pravidly stanoven˘mi v § 84 a násl.
OS¤.

Mezi spory mezi obchodními korporacemi,
jejich spoleãníky nebo ãleny, jakoÏ i mezi spo-
leãníky nebo ãleny navzájem, vypl˘vají-li
z úãasti na obchodní korporaci, spadající pod
bod 2 patfií zfiejmû napfi. následující fiízení:
– fiízení o Ïalobû spoleãníka zastupujícího spo-

leãnost na splnûní vkladové povinnosti proti
spoleãníkovi, kter˘ je s jejím splnûním v pro-
dlení, podle § 102 ZOK,

– fiízení o Ïalobû spoleãníka zastupujícího spo-
leãnost proti jinému spoleãníkovi na náhradu
újmy, kterou spoleãnosti zpÛsobil nebo o spl-
nûní jeho pfiípadné povinnosti plynoucí ze
smlouvy o vypofiádání újmy podle § 108
ZOK,

– fiízení o spoleãnické Ïalobû na vylouãení spo-
leãníka za spoleãnosti pro neplnûní vkladové
povinnosti podle § 157 odst. 3 písm. d) ZOK,

– fiízení o spoleãnické Ïalobû na splnûní vkla-
dové povinnosti proti spoleãníkovi, kter˘ je
v prodlení s jejím plnûním podle § 157 odst. 3
písm. c) ZOK,

– fiízení o spoleãnické Ïalobû na náhradu újmy
proti vlivné osobû podle § 157 odst. 3 písm. b)
ZOK,

– v fiízení o povinnosti uzavfiít smlouvu o kou-
pi úãastnick˘ch cenn˘ch papírÛ za pfiimûfiené
protiplnûní nebo poÏadovat náhradu újmy
podle § 329 odst. 2 ZOK,
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39 ZIMA, P., Sporné nesporné fiízení, Právní fórum, ã. 6, 2009.
40 Viz napfi. usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 23. 5. 2001 sp.zn.

29 Cdo 2337/2000 ãi rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu ze dne 11. 4.
2001 sp.zn. 32 Cdo 2516/2000

41 ·TENGLOVÁ, I. – HAVEL, B. – CILEâEK, F. – KUHN, P. –
·UK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentáfi. 1. vydání.
C. H. Beck, Praha 2013, str. 367.

42 Usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 27. 5. 2008 sp. zn. 29 Odo
1400/2006.



– v fiízení o dorovnání protiplnûní podle smlou-
vy o koupi úãastnick˘ch cenn˘ch papírÛ pod-
le § 329 odst. 3 ZOK,

– ve vûcech náhrady ‰kody nebo dorovnání v˘-
‰e protiplnûní podle zákona ã. 104/2008 Sb.,
o nabídkách pfievzetí,

– o umoÏnûní spoleãníkovi nahlédnout do
úãetních dokladÛ spoleãnosti podle § 155
ZOK,43

– o úhradu vypofiádacího podílu mezi b˘val˘m
spoleãníkem a spoleãností podle § 213 odst. 2
ZOK,

– o návrhu, aby druÏstvu byla uloÏena povinnost
uzavfiít nájemní smlouvu k druÏstevnímu by-
tu se ãlenem druÏstva podle § 743 ZOK,

– o urãení neplatnosti dohody o pfievodu druÏ-
stevního podílu a o urãení ãlenství v druÏstvu,44

– fiízení o návrhu akcionáfie, zda je povinna
spoleãnost poskytnout informaci podle § 360
odst. 3 ZOK,45

– fiízení o návrhu likvidátora nebo spoleãníka
na rozdûlení likvidaãního zÛstatku podle § 38
odst. 2 ZOK,

– fiízení o návrhu spoleãníka o tom, zda je spo-
leãnost s ruãením omezen˘m povinna po-
skytnout informaci podle § 155 ZOK (§ 156
odst. 2 ZOK),

– fiízení o zru‰ení neodvolatelného urãení nû-
kterého spoleãníka statutárním orgánem, po-
ru‰uje-li takto urãen˘ spoleãník zvlá‰È
závaÏn˘m zpÛsobem své povinnosti podle 
§ 106 odst. 2 ZOK,

– fiízení o akcionáfiské Ïalobû na splacení emis-
ního kurzu proti akcionáfii, kter˘ je v prodle-
ní s jeho splácením podle § 371 ZOK.
¤ízeními, která se budou novû fiídit v˘luãnû

OS¤, budou zfiejmû i následující fiízení dfiíve
spadající pod § 9 odst. 3 písm. g) OS¤, i pfiesto,
Ïe se ve vût‰inû pfiípadÛ bude jednat o takové
rozhodnutí soudu, jehoÏ dÛsledkem je zmûna
spoleãenské smlouvy a tedy povinnost jednatele
vyhotovit úplné znûní a uloÏit ho do sbírky listin,
tudíÏ by se mohlo zdát, Ïe se jedná o otázku t˘-
kající se samotné podstaty právního Ïivota práv-
nick˘ch osob, a to spoleãníkÛ, pfiíp. jejího
následného zru‰ení. Jedná se o následující fiízení:
– fiízení o vylouãení spoleãníka spoleãnosti s ru-

ãením omezen˘m, kter˘ poru‰uje zvlá‰È zá-
vaÏn˘m zpÛsobem svou povinnost podle 
§ 204 odst. 1 ZOK,

– fiízení o urãení, Ïe je navrhovatel spoleãníkem
spoleãnosti s ruãením omezen˘m,46

– urãení vlastnického práva k podílu,47

– fiízení o vylouãení spoleãníka vefiejné obchod-
ní spoleãnosti, kter˘ poru‰uje zvlá‰È závaÏ-
n˘m zpÛsobem své povinnosti podle § 115
odst. 2 ZOK,

– fiízení o zru‰ení úãasti spoleãníka spoleãnosti
s ruãením omezen˘m soudem podle § 205
ZOK,

– fiízení o zru‰ení úãasti dûdice podílu spoleã-
nosti s ruãením podle § 211 ZOK.
Stranou v‰ak zÛstává mnoho dal‰ích fiízení,

u nichÏ není zcela jednoznaãné, zda spadají do
úpravy sporného ãi nesporného fiízení, napfi. ur-
ãení platnosti vystoupení spoleãníka ze spoleã-
nosti s ruãením omezen˘m dle § 202 a násl.
ZOK? Bude to otázka statusová ãi nikoliv? Zfiej-
mû spí‰e bude spadat pod fiízení uvedená v § 9
odst. 2 písm. e) OS¤ úãinného od 1. 1. 2014, ne-
boÈ se t˘ká úãasti spoleãníka ve spoleãnosti,
a pokud se fiízení o vylouãení spoleãníka ze spo-
leãnosti s ruãením omezen˘m podle § 204 
odst. 1 ZOK fiídí úpravou v OS¤, není vûcného
dÛvodu, proã by tomu tak nemûlo b˘t ve vûci
platnosti vystoupení spoleãníka ze spoleãnosti
s ruãením omezen˘m.

Dal‰ími fiízeními, u nichÏ nemusí b˘t zcela
jasné, kterou právní úpravou se budou fiídit,
i pfiesto, Ïe povût‰inou mají spornou povahu,
jsou napfi. následující:
– fiízení o náhradû újmy z neplatného usnesení

valné hromady (dfiívûj‰í obligatorní spojení
fiízení o neplatnosti usnesení valné hromady
a náhrady ‰kody z tohoto neplatného usnese-
ní podle § 113 OS¤ úãinného do 31. 12. 2013
jiÏ Z¤S nepfievzal, z ãehoÏ lze dovozovat, Ïe
fiízení o náhradu újmy z neplatného usnesení
valné hromady se bude fiídit úpravou v OS¤),

– fiízení o právu ãlena spolku na pfiimûfiené za-
dostiuãinûní, bylo –li poru‰eno základní ãlen-
ské právo ãlena spolku závaÏn˘m zpÛsobem
podle § 261 NOZ,

– fiízení o náhradû tzv. reflexní (odvozené) ‰ko-
dy, kterou zpÛsobil korporaci její ãlen nebo
ãlen jejího orgánu jinému ãlenu korporace
podle § 213 NOZ,

– fiízení zahájené akciovou spoleãností nebo ak-
cionáfiem o urãení, jaké zvlá‰tní právo je spo-
jeno s akcií, pfiíp. o urãení, Ïe akcie je
kmenová podle § 277 odst. 1 písm. a) ZOK,48
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43 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 29
Cdo 3704/2009, uvefiejnûné v ãasopise SJ ãíslo 1, roãník 2012,
pod ã. 7.

44 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 15. 2. 2012 sp.zn. 
29 Cdo 4786/2010.

45 ·TENGLOVÁ – HAVEL – CILEâEK – KUHN – ·UK. Zákon
o obchodních korporacích, str. 549.

46 Usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. 29 Odo
312/2004, publikováno v SJ pod ã. 120/2005.

47 Viz usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 19. 3. 2014 sp. zn. 29
Cdo 2648/2013.

48 ¤azení tohoto fiízení do fiízení upraven˘ch v OS¤ pod § 9 
odst. 2 písm. e) v komentáfii Svoboda, K. – Smolík, P. – Lev˘, J.
– ·ínová, R. a kolektiv, Obãansk˘ soudní fiád – Komentáfi, 
1. vydání, C. H. Beck, Praha 2013se mÛÏe zdát jako sporné,
neboÈ otázku toho, která zvlá‰tní práva jsou spojena s akcií, lze
povaÏovat za otázku statusovou z pohledu povahy
uplatÀovaného práva, které se t˘ká samotné podstaty právního
Ïivota právnické osoby.



a dále pokud se akcionáfi bude domáhat práv,
která jsou podle jeho názoru spojena s jeho
akciemi a spoleãnost mu bude jejich poskyt-
nutí odpírat, coÏ je bezpochyby fiízení, které je
svou povahou sporné,

– fiízení o návrhu akciové spoleãnosti na úhra-
du nákladÛ spojen˘ch s vypracováním zna-
leckého posudku na ocenûní nepenûÏitého
vkladu podle § 471 ZOK.49

Otázkou zÛstává, která fiízení budou spadat
do skupiny ad 1) shora, tedy mezi vûci vypl˘-
vajících z právních pomûrÛ, které souvisejí se
zakládáním obchodních korporací, ústavÛ, na-
dací a nadaãních fondÛ (§ 9 odst. 2 písm. e)
OS¤) odpovídající dfiívûj‰ímu vymezení vûcí
uveden˘ch v § 9 odst. 3 písm. c) OS¤ úãinného
do 31. 12. 2013? Jak jiÏ bylo dfiíve uvedeno, Krã-
máfi50 fiadí mezi tato fiízení o jmenování znalce
za úãelem ocenûní nepenûÏitého vkladu do spo-
leãnosti s ruãením omezen˘m a do akciové spo-
leãnosti pfii zakládaní tûchto spoleãností (§ 59
odst. 3 obchodního zákoníku). ¤ízení o jmeno-
vání znalce v‰ak jsou pfiesunuta do fiízení upra-
ven˘ch v § 85 písm. b) Z¤S.

Pod fiízení upravená pod bodem 3), tj. mezi
spory mezi obchodními korporacemi, jejich
spoleãníky nebo ãleny a ãleny jejich orgánÛ ne-
bo likvidátory, jde-li o vztahy t˘kající se v˘konu
funkce ãlenÛ orgánÛ nebo likvidace (§ 9 odst. 2
písm. f) OS¤) spadají zfiejmû podobnû jako do-
posud napfi. následující fiízení:
– o Ïalobách o náhradu újmy proti osobû, která

poru‰ila povinnost péãe fiádného hospodáfie
(§ 53 odst. 3 ZOK),

– o Ïalobách na náhradu újmy zpÛsobené zá-
stupcem právnické osoby, která je ãlenem or-
gánu obchodní korporace, této obchodní
korporaci podle § 46 odst. 3 ZOK,

– o Ïalobách na náhradu újmy proti ãlenÛm
kontrolního orgánu, pfiíp. ãlenÛm statutární-
ho orgánu podle § 49 ZOK,

– o Ïalobû na náhradu újmy proti jednateli, kte-
r˘ poru‰il tzv. fiduciární povinnost, tedy ze-
jména povinnost péãe fiádného hospodáfie, ale
i poru‰il zákaz konkurenãního jednání51 nebo
splnûní jeho pfiípadné povinnosti plynoucí ze
smlouvy o vypofiádání újmy podle § 157 
odst. 1 ZOK,

– o Ïalobû na náhradu újmy proti ãlenu dozor-
ãí rady podle § 157 odst. 3 písm. a) ZOK,

– o urãení, Ïe ãlen nebo b˘val˘ ãlen statutární-
ho orgánu obchodní korporace ruãí za splnû-
ní jejích povinností pfii úpadku obchodní
korporace podle § 68 ZOK,

– o tzv. ãlenské Ïalobû (actio pro socio) na ná-
hradu újmy proti ãlenovi orgánu druÏstva
podle § 584 ZOK,

– o Ïalobû kvalifikovaného akcionáfie na náhra-
du újmy proti ãlenu pfiedstavenstva nebo do-
zorãí rady podle § 371 ZOK nebo o splnûní
povinnosti plynoucí ze smlouvy o vypofiádá-
ní újmy podle § 53 odst. 3 ZOK.

Závûr

Na základû shora uvedeného je evidentní, Ïe
nemusí b˘t zcela jednoznaãné, kam nûkterá
konkrétní fiízení budou spadat, napfi. fiízení
o neplatnosti usnesení nejvy‰‰ího orgánu ob-
chodní korporace schvalujícího smlouvu o vy-
pofiádání újmy podle § 53 ZOK. Jedná se
o statusovou vûc dle usnesení Nejvy‰‰ího sou-
du âR ze dne 29. 3. 2012 sp.zn. 29 Cdo
1554/2011, fiízení o níÏ je upraveno v Z¤S, nebo
se jedná o spor t˘kající se v˘konu funkce ãlenÛ
orgánÛ nebo likvidace dle komentáfiové litera-
tury?52 Je nutné zkoumat povahu vûci, o níÏ nej-
vy‰‰í orgán obchodní korporace usnesením
rozhodoval a na základû toho rozhodnout, zda
úprava fiízení o neplatnosti takového usnesení
bude spadat pod Z¤S nebo OS¤? Takové fie‰ení
odporuje dÛvodové zprávû, která uvádí, Ïe „pfii
aplikaci tohoto zákona nelze zkoumat vûcn˘
charakter daného soudního fiízení, tj. zda je
svou povahou napfi. fiízení nesporné, ale pouze
to, zda je v˘slovnû v tomto zákonû uvedeno.
Nebyla totiÏ zvolena metoda regulace, kdy roz-
hodující by byl právû charakter daného soudní-
ho fiízení, neboÈ tato metoda by pfiiná‰ela
aplikaãní obtíÏe a nejasnosti, zda u konkrétního
typu fiízení pfievaÏuje jeho charakter fiízení spor-
ného ãi jiného.“ Jisté je, Ïe zafiazení fiízení o ne-
platnosti usnesení nejvy‰‰ího orgánu obchodní
korporace schvalujícího smlouvu o vypofiádání
újmy do fiízení upraven˘ch v OS¤ odporuje v˘-
slovnému znûní § 88 odst. 2 Z¤S. ZÛstává tak
otázkou, zda jsou ve‰kerá fiízení o vyslovení ne-
platnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby
zafiazena do reÏimu Z¤S ãi nikoliv a zda jejich
zafiazení pod reÏim Z¤S je vÛbec správné, kdyÏ
se podle názoru nûkter˘ch odborníkÛ o statuso-
vé vûci nejedná.

I zmínûné fiízení o návrhu vylouãeného ãlena
druÏstva na prohlá‰ení rozhodnutí o vylouãení
za neplatné podle § 620 odst. 1 ZOK jiÏ dfiíve by-
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49 Toto fiízení fiadí komentáfi Svoboda, K. – Smolík, P. – Lev˘, J.
–·ínová, R. a kolektiv, Obãansk˘ soudní fiád – Komentáfi, 
1. Vydání, C. H. Beck, Praha 2013 do fiízení upraven˘ch v OS¤
pod § 9 odst. 2 písm. e), coÏ v‰ak mÛÏe b˘t problematické
z hlediska § 85 písm. b) Z¤S. 

50 Drápal, L. – Bure‰, J. a kol. Obãansk˘ soudní fiád I. § 1aÏ
200za. Komentáfi. 1. Vydání. C.H.Beck, Praha 2009, str. 50.

51 ·TENGLOVÁ – HAVEL – CILEâEK – KUHN – ·UK. Zákon
o obchodních korporacích, str. 301.

52 Toto fiízení fiadí komentáfi SVOBODA – SMOLÍK – LEV¯ –
·ÍNOVÁ a kol., Obãansk˘ soudní fiád, do fiízení upraven˘ch
v OS¤ pod § 9 odst. 2 písm. f). 
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lo judikaturou fiazeno k fiízením podle § 9 
odst. 3 písm. g) OS¤ úãinného do 31. 12. 2013
a není tedy dÛvodu, aby vzhledem k povaze
uplatÀovaného nároku, bylo upraveno v Z¤S
ovládaném zásadami nesporného fiízení. 

RovnûÏ v pfiípadû fiízení o vylouãení vykoná-
vat funkci ãlena statutárního orgánu jakékoliv
obchodní korporace nebo b˘t osobou v obdob-
ném postavení podle § 63 a 65 ZOK není shoda
v tom, kter˘m právním pfiedpisem se budou fií-
dit. DÛvodová zpráva k Z¤S bod 2.2.1. fiadí to-
to fiízení do fiízení upraven˘ch v § 85 písm. c)
Z¤S, coÏ odpovídá tomu, Ïe fiízení mÛÏe b˘t za-
hájeno i bez návrhu, pfiiãemÏ v‰ak komentáfiová
literatura fiadí toto fiízení do fiízení upraven˘ch
v § 9 odst. 2 písm. f) OS¤.53

U nûkter˘ch dal‰ích fiízení, napfi. fiízení o jme-
nování znalce, které jiÏ dfiíve bylo fiazeno mezi
fiízení podle § 9 odst. 3 písm. g) OS¤ úãinného
do 31. 12. 2013, je rovnûÏ sporné, zda jejich no-
vé zafiazení do § 85 b) Z¤S je správné.

Nelze neÏ uzavfiít, Ïe lze s napûtím oãekávat,
jak se soudní praxe s tímto nov˘m rozli‰ování
fiízení o nûkter˘ch otázkách t˘kajících se práv-
nick˘ch osob, potaÏmo obchodních korporací
vyrovná. Procesnû právních zmûn, které s sebou
pfiinesla rekodifikace soukromého práva, je
mnoho, pfiiãemÏ nûkteré zmûny nás zfiejmû je‰-
tû v souvislosti s tímto rozdûlením ãekají.

53 SVOBODA – SMOLÍK – LEV¯ – ·ÍNOVÁ a kol., Obãansk˘
soudní fiád, str. 25. 
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