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Důvody zániku účasti

Převod podílu (§§ 207-210 ZOK)

Zánik účasti v důsledku uspokojení ze zástavního práva k podílu

Dědění podílu/ (§ 211 ZOK)

Dohoda o ukončení účasti (§ 203)

Vystoupení společníka (§ 202 ZOK)

Vyloučení společníka společností (rozhodnutím VH) - § 151

Vyloučení společníka – soudem (§ 204)

Zrušení účasti společníka soudem (§ 205)

Zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku (§206 ZOK)

Zrušení konkursu pro majetek zcela nedostačující (§206 ZOK)

Nařízením výkonu rozhodnutí postihem obchodního podílu (§ 206 ZOK)

Právní mocí exekučního příkazu k postihu exekučního podílu (§ 206 ZOK)

Obnovení účasti (§206/3 ZOK)

Zpeněžení podílu v konkursu (§ 206/4 + 213/1 ZOK)

Uvolněný podíl a naložení s ním (§ 212-215)









Převod podílu

Smluvní základ

Obsah + forma – podíl je/není představován kmenovým listem

Platnost a účinnost smlouvy o převodu

Ingerence společnosti – VH

Převod na jiného společníka / převod na třetí osobu

Změny oproti dosavadnímu stavu 1) účinky přistoupení nikoliv prohlášením ve smlouvě o 
převodu, ale nabytím podílu, 2) automatické účinky uplynutí času, 3) možnost opt.outu, 
4) Převod možný pomocí převodu kmenového listu jako cenného papíru, 5)SoPOP se 
nezakládá do sbírky listin OR (srov. § 66 ZVRPFO)

Smluvní základ

Podíl NENÍ reprezentován kmenovým listem = písemná smlouva, úředně ověřené 
podpisy (§ 209/2 ZOK)

Převod na jiného společníka – bez souhlasu orgánu SRO. SS může podmínit převod 
souhlasem orgánu SRO (již ne jen VH).

Účinky uplynutí času:

Není-li souhlas udělen do 6 měsíců od uzavření SoPOP, nastávají tytéž účinky, jako při 
odstoupení od SoPOP (ledaže je v SoPOP učeno jinak). Pozn.: SoPOP nenabude 
účinnosti dříve, než je souhlas udělen.

Nečinnost orgánu NEBO neudělení souhlasu bez udání důvodu, může společník po zániku 
smlouvy o převodu vystoupit ze společnosti. Lhůta prekluzivní – 1 měsíc od zániku 
SoPOP.
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Vystoupení je účinné posledním dnem měsíce, ve kterém došlo oznámení o vystoupení 
společnosti.

Ingerence ostatních společníků – souhlas VH

Smluvní základ

Podíl NENÍ reprezentován kmenovým listem = písemná smlouva, úředně ověřené 
podpisy (§ 209/2 ZOK)

Převod na třetí osobu  – Neurčí-li společenská smlouva jinak, může společník převést 
podíl na osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady. (§ 208/1) 

SoPOP nenabude účinnosti dříve, než je souhlas udělen.(ibid)



Účinky uplynutí času:

Není-li souhlas udělen do 6 měsíců od uzavření SoPOP, nastávají tytéž účinky, jako při 
odstoupení od SoPOP (ledaže je v SoPOP učeno jinak). 

Není právo na opt-out (vystoupení).

Ingerence ostatních společníků – souhlas VH

Smluvní základ

Podíl JE reprezentován kmenovým listem =

§ 514 NOZ: Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je 
po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

§ 137 ZOK (Kmenový list)

(1) Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým 
listem. Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho 
společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl.

(2) Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo 
podmíněna.

(3) Kmenový list je cenný papír na řad. Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný 
papír.

(4) Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském 
regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

§ 518 NOZ: (1) Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo 
na jméno.

VLASTNICKÉ PRÁVO

§ 1103/2 NOZ: (2) Vlastnické právo k cennému papíru na řad se převádí rubopisem a 
smlouvou k okamžiku jeho předání. O náležitostech rubopisu a jeho přijetí, jakož i o tom, 
kdo je z rubopisu oprávněn a jak toto oprávnění prokazuje, platí ustanovení právního 
předpisu upravujícího směnky; převodce cenného papíru však ručí za uspokojení práv z 
cenného papíru, jen je-li k tomu zvlášť zavázán.

Z 191/1950 Sb., směnečný a šekový



Smluvní základ

Podíl JE reprezentován kmenovým listem =

§ 210 ZOK:

(1) Je-li podíl společníka představován kmenovým listem, uvede se v rubopise 
jednoznačná identifikace nabyvatele; ustanovení § 209 odst. 1 se použije obdobně.

(2) K účinnosti převodu kmenového listu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny 
osoby společníka a předložení kmenového listu společnosti.

Identifikace nabyvatele:

§ 3019 NOZ

Údaji, podle nichž lze člověka zjistit, jsou zejména jméno, bydliště a datum narození, 
popřípadě identifikující údaj podle jiného právního předpisu. Identifikujícím údajem 
právnické osoby nebo podnikatele je identifikační číslo osoby, bylo-li jim přiděleno.
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právnické osoby nebo podnikatele je identifikační číslo osoby, bylo-li jim přiděleno.

Seznam společníků:

§ 139 ZOK/(3) Vydala-li společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, 
ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu.

(4) Společnost provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co jí 
bude změna prokázána.



Účinky převodu

§ 209 (PŘISTOUPENÍ KE SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ. RUČENÍ ZA DLUHY SPOJENÉ S 
PŘEVEDENÝM PODÍLEM)

(1) Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce 
ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.

(2) Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu 
s úředně ověřenými podpisy.



ZMĚNA ÚČASTENSTVÍ V DŮSLEDKU REALIZACE USPOKOJENÍ ZE ZÁSTAVY

§ 209/3 ZOK:

(3) K prodeji zastavených podílů při výkonu zástavního práva se souhlas příslušného 
orgánu společnosti nevyžaduje. Při prodeji zastaveného obchodního podílu se použije 
obdobně § 213 odst. 1. – PRODEJ SPOLEČNOSTÍ ZA PŘIMĚNOU CENU. SPOLEČNÍCI 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO (ROVNĚŽ NA ZACHOVÁNÍ POMĚRŮ – TZN. UPLATNÍ-LI VÍCE 
SPOLEČNÍKŮ, PAK VYUŽIJÍ POMĚRNĚ).



DĚDĚNÍ PODÍLU – ZRUŠENÍ ÚČASTI SOUDEM

§ 211 ZOK:

(1) Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány 
důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; k 
právu uplatněnému po 3 měsících od právní moci usnesení soudu o dědictví se nepřihlíží.

(2) Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, se nesmí podílet 
na činnosti společnosti, ani když takovouto povinnost určuje společenská smlouva, 
ledaže se s ostatními společníky dohodne písemně jinak.

(3) Účast dědice ve společnosti nelze zrušit, jedná-li se o jediného společníka.

DOHODA O UKONČENÍ ÚČASTI

§ 203 Dohoda o ukončení účasti společníka

Účast společníka ve společnosti může být ukončena písemnou dohodou s úředně 
ověřenými podpisy všech společníků a odevzdáním kmenového listu společnosti, byl-li 
vydán.

VYSTOUPENÍ

§ 202 ZOK Vystoupení společníka

(1) Společník může ze společnosti vystoupit jen, připouští-li to tento zákon.

(2) Neurčí-li společenská smlouva jinak, společník, který nesouhlasil s přijatým 
rozhodnutím valné hromady o

a) změně převažující povahy podnikání společnosti, nebo

b) prodloužení trvání společnosti,

 a hlasoval na valné hromadě proti, může ze společnosti vystoupit. Na vystoupení 
společníka ze společnosti se použije obdobně ustanovení § 164 ohledně těch jeho podílů, 
kterými hlasoval proti.

(3) Současně s oznámením o vystoupení ze společnosti odevzdá společník společnosti 
kmenový list, byl-li vydán, jinak je vystoupení neúčinné.
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Vystoupení pro bezdůvodné neudělení souhlasu k převodu podílu na jiného společníka (§
207/3 ZOK)

§ 164 ZOK: Vystoupení pro kvalifikovaný nesouhlas s uložením příplatkové povinnosti 
(nehlasoval pro, do 1 měsíce od oznámení o uložení p.p. na VH nebo mimo VH – per 
rollam). Jen pkd zcela splnil svou příplatkovou povinnost spojenou s podílem …

Z 125/2008 Sb., o přeměnách obch.spol. a družstev (§ 19/2, § 376)



VYLOUČENÍ SOUDEM

§ 204 Vyloučení společníka

(1) Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje zvlášť 
závažným způsobem svou povinnost, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost 
vyloučení písemně upozorněn; tím není dotčen § 151.

(2) Povinnost učinit výzvu podle odstavce 1 není dána, jestliže porušení povinnosti mělo 
právní následky, které nelze odstranit.

(3) Bez zbytečného odkladu po vyloučení společníka ze společnosti odevzdá společník 
společnosti kmenový list, byl-li vydán.

§ 190/2/a ZOK

(2) Do působnosti valné hromady patří

a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, určí-li tak společenská smlouva 
nebo zákon, nedochází-li k ní na základě zákona,

§ 173 ZOK (SISTACE HLASOVACÍHO PRÁVA)

(1) Společník nevykonává hlasovací právo, jestliže

a) valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu,

b) valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení 
soudem,

c) valná hromada rozhoduje o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být 
prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu 
společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, nebo

d) je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo se splněním příplatkové povinnosti, 
a to v rozsahu prodlení.

(2) Zákaz výkonu hlasovacích práv neplatí v případě, že všichni společníci jednají ve 
shodě.

VYLOUČENÍ VH – nesplnění vkladové či příplatkové povinnosti

§ 151 ZOK – VKLADOVÁ POVINNOST

§ 165 ZOK (-> § 151 ZOK) PŘÍPLATKOVÁ POVINNOST /(pokud již nevystoupil)

ZRUŠENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA SOUDEM

§ 205 (ZOK)

Zrušení účasti společníka soudem

(1) Společník může navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti, nelze-li na něm 
spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; to neplatí, jedná-li se o jediného 
společníka.

(2) Bez zbytečného odkladu po zrušení účasti společníka ve společnosti odevzdá 
společník společnosti kmenový list, byl-li vydán.

Důvody z judikatury:

Nepřekonatelné rozpory mezi společníky (ANO i NE – NS…)

Stres spojený s účastí ve společnosti, který zhoršuje zdravotní stav

Nerealizace předmětu podnikání společnosti

Nepřítomnost společníka, která znemožňuje výkon práv a povinností ostatních společníků

Zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku (§206 ZOK)

Do 31.12.2013:
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§ 144 Z 182/2006 Sb.:

(1) Insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku, jestliže

a) dlužník je obchodní společností nebo družstvem a byl zrušen rozhodnutím soudu,

b) jménem dlužníka podal návrh likvidátor, který byl jmenován soudem ze seznamu 
insolvenčních správců a který v insolvenčním návrhu o vydání takového rozhodnutí 
požádá,

c) likvidátor dlužníka předloží insolvenčnímu soudu zprávu o tom, že prověřil možnost 
uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost nebo neúčinnost právních úkonů dlužníka,

d) ze seznamu majetku dlužníka a šetření insolvenčního soudu vyplývá, že majetek 
dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a

e) věřitelé dlužníka byli vyhláškou vyzváni ke sdělení údajů o majetku dlužníka a údajů o 
právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo 
neúčinnost, a žádný majetek ani úkony dlužníka nebyly zjištěny.

(2) Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku je podkladem pro 
výmaz dlužníka z obchodního rejstříku, nejde-li o právnickou osobu zřízenou zákonem.

Od 01.01.2014 Patrně obsolentní, protože:

§ 144 Z 182/2006 Sb., Insolvenční zákon

Insolvenční návrh nelze zamítnout proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, i když je to zřejmé.

Zrušení konkursu pro majetek zcela nedostačující (§206 ZOK)

§ 206 ZOK

(1) Účast společníka ve společnosti zaniká zamítnutím insolvenčního návrhu pro 
nedostatek jeho majetku nebo zrušením konkursu proto, že je jeho majetek zcela 
nedostačující. Účast společníka ve společnosti zaniká také pravomocným nařízením 
výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu nebo právní mocí exekučního příkazu k 
postižení obchodního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané 
povinnosti podle jiného právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení 
exekuce, právní mocí rozhodnutí o tomto návrhu, není-li obchodní podíl převoditelný.

(2) Bez zbytečného odkladu po zrušení účasti společníka ve společnosti odevzdá 
společník nebo jeho insolvenční správce společnosti kmenový list, byl-li vydán.

§ 308/1/d Z 182/2006 Sb., Insolvenční zákon

(1) Insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu

a) zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke 
zpeněžení podstatné části majetkové podstaty,

b) zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou 
podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny,

c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení,

d) zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se 
nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové 
podstaty.

(2) Insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu též na návrh dlužníka, jestliže dlužník 
k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se 
zrušením konkursu souhlas a na které je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji 
podepsaly.

Nařízením výkonu rozhodnutí postihem obchodního podílu (§ 206 ZOK)

§ 206 ZOK

(1) Účast společníka ve společnosti zaniká zamítnutím insolvenčního návrhu pro 
nedostatek jeho majetku nebo zrušením konkursu proto, že je jeho majetek zcela 
nedostačující. Účast společníka ve společnosti zaniká také pravomocným nařízením 
výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu nebo právní mocí exekučního příkazu k 
postižení obchodního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané 
povinnosti podle jiného právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení 
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povinnosti podle jiného právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení 
exekuce, právní mocí rozhodnutí o tomto návrhu, není-li obchodní podíl převoditelný.

(2) Bez zbytečného odkladu po zrušení účasti společníka ve společnosti odevzdá 
společník nebo jeho insolvenční správce společnosti kmenový list, byl-li vydán.

VÝKON ROZHODNUTÍ: §§ 251-351a Z 99/1963 SB. (OSŘ) - §§ 320AA + 320AB 





USNESENÍ

Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty 
v komanditní společnosti

§ 320aa

(1) V nařízení výkonu rozhodnutí soud zakáže

a) povinnému převádět jeho podíl komanditisty v komanditní společnosti, podíl ve 
společnosti s ručením omezeným nebo jeho družstevní podíl (dále jen „podíl“) nebo ho 
zatěžovat a

b) příslušnému orgánu komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo 
družstvu udělit povinnému k převodu nebo k zatížení podílu souhlas, je-li ho potřeba.

(2) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud dále uloží povinnému, aby soudu do 
15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda podíl nabyl jako substituční jmění, a pokud 
jde o takový podíl, zda má právo s ním volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí 
vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých 
jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými 
státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li povinný, že podíl 
nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti uvedené ve větě první nebo 
nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.

(3) Komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo družstvu se usnesení 
doručí do vlastních rukou.



DRAŽBA

§ 320ab

(1) Je-li podíl neomezeně převoditelný, prodá se po právní moci usnesení o nařízení 
výkonu rozhodnutí v dražbě. Soud přitom postupuje přiměřeně podle § 322 odst. 5, §
328b až 330a. Je-li s družstevním podílem spojeno právo užívat byt, postupuje po právní 
moci usnesení podle § 320aa soud přiměřeně podle § 336 až 337h; dražební vyhlášku 
soud zašle i družstvu. Je-li s družstevním podílem spojeno právo užívat byt a k uzavření 
nájemní smlouvy s členem družstva je třeba právní jednání třetí osoby, považuje se tento 
podíl za nepřevoditelný.

(2) K určení rozhodné ceny přibere soud znalce; za tím účelem jsou obchodní společnost 
nebo družstvo povinny poskytnout soudu a znalci informace potřebné k určení ceny 
podílu.

(3) Dražební vyhlášku soud doručí obchodní společnosti nebo družstvu. Společnost nebo 
družstvo informuje bez zbytečného odkladu společníky nebo členy družstva, že jí byla 
doručena dražební vyhláška a že tato dražební vyhláška je k nahlédnutí v sídle 
společnosti nebo družstva. Společnost s ručením omezeným informuje společníky 
způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a družstvo písemným oznámením v 
sídle družstva a v bytovém domě ve vlastnictví družstva, v němž se nachází byt, k němuž 
má povinný nájemní právo související s podílem, který je předmětem výkonu rozhodnutí. 
Společnost nebo družstvo zašle společníkovi nebo členovi družstva, který o to požádá, 
opis dražební vyhlášky na jeho náklady a nebezpečí na adresu uvedenou v žádosti. 
Udělením příklepu se vydražitel stává společníkem obchodní společnosti nebo členem 
družstva namísto toho, jehož podíl byl vydražen.

(4) Zúčastní-li se dražby jiný společník nebo člen družstva a učiní-li s jinými dražiteli 
stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep.
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stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep.

(5) V dražbě lze prodat i podíl, který je omezeně převoditelný. V takovém případě může 
být příklep udělen jen tomu, kdo před dražbou prokáže, že splňuje požadavky stanovené 
zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami pro nabytí podílu.

(6) Účinky udělení příklepu stanoví zvláštní právní předpis. Udělení příklepu se oznámí 
obchodnímu rejstříku a obchodní společnosti, popřípadě družstvu.

(7) Nepodaří-li se prodat podíl ani v opakované dražbě, vyrozumí o tom soud bez 
zbytečného odkladu písemně komanditní společnost, společnost s ručením omezeným 
nebo družstvo.

(8) Nepodaří-li se prodat podíl ani v opakované dražbě nebo není-li podíl převoditelný, 
postihuje výkon rozhodnutí pohledávku z práva na vypořádání. Účast povinného ve 
společnosti s ručením omezeným a v družstvu a účast komanditisty v komanditní 
společnosti zaniká doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě společnosti s 
ručením omezeným, družstvu nebo komanditní společnosti. Na výkon rozhodnutí 
postihující pohledávku povinného z práva na vypořádání se použijí obdobně ustanovení §
312 odst. 3 a § 313 až 316 a § 317 odst. 3.

Právní mocí exekučního příkazu k postihu exekučního podílu (§ 206 ZOK)

§ 206 ZOK

(1) Účast společníka ve společnosti zaniká zamítnutím insolvenčního návrhu pro 
nedostatek jeho majetku nebo zrušením konkursu proto, že je jeho majetek zcela 
nedostačující. Účast společníka ve společnosti zaniká také pravomocným nařízením 
výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu nebo právní mocí exekučního příkazu k 
postižení obchodního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané 
povinnosti podle jiného právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení 
exekuce, právní mocí rozhodnutí o tomto návrhu, není-li obchodní podíl převoditelný.

(2) Bez zbytečného odkladu po zrušení účasti společníka ve společnosti odevzdá 
společník nebo jeho insolvenční správce společnosti kmenový list, byl-li vydán.

EXEKUČNÍ ŘÁD (Z 120/2001 SB.)

§ 63

Exekuci postižením jiných majetkových práv lze provést také postižením podílu 
povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti nebo postižením členských 
práv a povinností povinného jako člena v družstvu (dále jen "postižení podílu společníka 
ve společnosti").



Zpeněžení podílu v konkursu (§ 206/4 + 213/1 ZOK)

§206/(4) ZOK: Na zpeněžení podílu společníka v konkursu se použije obdobně § 213 
odst. 1. Nedojde-li ke zpeněžení podílu společníka ve lhůtě do šesti měsíců od prohlášení 
konkursu na majetek společníka, nastávají obdobné účinky jako při vystoupení 
společníka ze společnosti. Vypořádací podíl se určí podle § 214.

§ 213/1 ZOK: (1) Společnost prodá uvolněný podíl nejméně za přiměřenou cenu bez 
zbytečného odkladu. Společníci mají předkupní právo k prodávanému obchodnímu 
podílu. Využije-li předkupní právo více společníků, rozdělí se uvolněný obchodní podíl 
mezi tyto společníky podle poměru jejich podílů.

§ 214 ZOK: (1) Pokud se nepodaří uvolněný podíl prodat ve lhůtě 3 měsíců podle § 213 
odst. 1 a 2, určí se výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti ve společnosti podle §
36 odst. 2 a společnost ho do 1 měsíce od uplynutí tříměsíční lhůty podle § 213 odst. 1 a 
2 vyplatí oprávněné osobě.

 (2) Podle odstavce 1 lze postupovat i bez splnění požadavků uvedených v § 213, 
stanoví-li tak společenská smlouva.

Obnovení účasti (§206/3 ZOK)

§ 206/3 ZOK: (3) Zrušením rozhodnutí podle odstavce 1 se účast společníka obnovuje. 
Vyplatila-li již společnost společníkovi vypořádací podíl, obnoví se jeho účast, jen 
nahradí-li ho společnosti do 2 měsíců ode dne právní moci zrušení rozhodnutí.
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nahradí-li ho společnosti do 2 měsíců ode dne právní moci zrušení rozhodnutí.

Použije se na případy:

Výkon rozhodnutí

Exekuční postih

Zrušení konkursu pro majetek nedostačující

Uvolněný podíl a naložení s ním (§ 212-215)

UVOLNĚNÝ PODÍL

§ 212 ZOK Uvolněný podíl

(1) Podíl společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, se považuje za 
uvolněný podíl.

(2) Je-li převod nebo přechod podílu omezený nebo vyloučený, odstavec 3 se nepoužije 
a společnost naloží s podílem postupem podle § 214 a 215.

(3) S uvolněným podílem společnost nakládá jako zmocněnec a naloží s ním podle § 213 
nebo 215. - PŘEVOD NEBO PŘECHOD UVOLNĚNÉHO PODÍLU

(4) Práva a povinnosti spojená s uvolněným podílem nelze vykonávat.

PRODEJ UVOLNĚNÉHO PODÍLU

§ 213 [PRODEJ UVOLNĚNÉHO PODÍLU]

(1) Společnost prodá uvolněný podíl nejméně za přiměřenou cenu bez zbytečného 
odkladu. Společníci mají předkupní právo k prodávanému obchodnímu podílu. Využije-li 
předkupní právo více společníků, rozdělí se uvolněný obchodní podíl mezi tyto společníky 
podle poměru jejich podílů.

(2) Výtěžek z prodeje tvoří po odečtení nákladů a započtení pohledávek podle odstavce 
2 vypořádací podíl a společnost ho bez zbytečného odkladu po prodeji vyplatí oprávněné 
osobě nebo uloží do úřední úschovy.

(3) Společnost si může ze získaného výtěžku z prodeje odečíst účelně vynaložené 
náklady a započíst splatné pohledávky za společníkem, jehož účast ve společnosti 
zanikla. Nezanikne-li započtením zcela vkladová povinnost, ručí ten, komu vzniklo právo 
na vypořádací podíl, za splnění vkladové povinnosti nabyvatelem podílu.



§ 214 [NÁSLEDNÝ POSTUP PŘI NEÚSPĚCHU PŘI PRODEJI UVOLNĚNÉHO PODÍLU. 
VYPOŘÁDACÍ PODÍL.]

(1) Pokud se nepodaří uvolněný podíl prodat ve lhůtě 3 měsíců podle § 213 odst. 1 a 2, 
určí se výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti ve společnosti podle § 36 odst. 2 a 
společnost ho do 1 měsíce od uplynutí tříměsíční lhůty podle § 213 odst. 1 a 2 vyplatí 
oprávněné osobě.

(2) Podle odstavce 1 lze postupovat i bez splnění požadavků uvedených v § 213, stanoví-
li tak společenská smlouva.

PŘECHOD NEBO SNÍŽENÍ ZK SRO

§ 215 [ROZHODNUTÍ O PŘECHODU UVOLNĚNÉHO PODÍLU MEZI ZBÝVAJÍCÍ 
SPOLEČNÍKY NEBO O SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU]

(1) Bez zbytečného odkladu po vyplacení vypořádacího podílu podle § 214, nejpozději 
však do 1 měsíce ode dne tohoto vyplacení, rozhodne společnost o přechodu 
uvolněného podílu nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádacího podílu na 
zbývající společníky poměrně podle jejich podílů, jinak sníží základní kapitál o vklad 
společníka, jehož účast ve společnosti zanikla; nesplní-li společnost tuto povinnost, soud 
ji i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 náleží do působnosti valné hromady a pro jeho přijetí je 
třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků; rozhodnutí se osvědčuje veřejnou 
listinou.

(3) Rozhodnutím podle odstavce 1 vlastnické právo k podílu přechází na společníky podle 
jejich podílů.
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