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VOS-KLÍČOVÉ ZMĚNY - 1
Možnost založit VOS za účelem podnikání i za účelem SPRÁVY VLASTNÍHO MAJETKU
Menší požadavky na zakladatele (nemusí již každý splňovat podmínky – plná
svéprávnost, trestní bezúhonnost, ne již neomezeně ručící jen v jedné společnosti)
Statutární orgán – každý společník, který splňuje podmínky (není-li jiné dohody v
spol.sml.) - §106
Je-li společníkem práv.osoba, musí být zmocněnec pro výkon práv a povinností (jinak je
PO nemůže uplatňovat)
Nově normovaný důsledek kvalifikovaného nepodání návrhu na prvozápis do OR ve lhůtě
(6 měsíců, není-li dohodnutá jiná) = účinky odstoupení všech účastníků
3,5 okruhů kompetencí (statutární orgán + obchodní vedení, změny společenské
smlouvy (není zcela jasný charakter § 99, ostatní záležitosti)
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VOS-KLÍČOVÉ ZMĚNY - 2
VKLAD SPOLEČNÍKA: stále volitelný, ale:
Možnost vkladu V PRÁCI ČI SLUŽBÁCH (POSKYTNUTÍ I POSKYTOVÁNÍ)
Normovány MOŽNOSTI VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA (KADUČNÍ ŘÍZENÍ) PRO NESPLACENÍ
VKLADU (VČ. SISTACE HLASOVACÍHO PRÁVA), zůstává úrok z prodlení (mění se výše: 2x
sazba dle pr.předpisu)
Právo jednat jménem společnosti (každý společník – i ne statutár) – žaloba o doplacení
vkladu, je-li VOS 1 měsíc nečinná
DĚLBA ZISKU: pokud vklad v práci a službách, zohledňuje se míra splacení při dělbě
zisku (srv. také § 112)
I pokud jsou práce a služby mimo vklad – zohledňuje se pro dělbu zisku (§103)
NÁHRADA VÝDAJŮ ÚČELNĚ VYNALOŽENÝCH při zařizování záležitosti VOS (§104) –
zvl.prekluzivní doba (3 měsíce) - § 104
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VOS-KLÍČOVÉ ZMĚNY - 3
Podmínky výkonu funkce – nově v § 46-50
Nově zákaz konkurence (§ 109 obdobný, ale obecná úprava jiná)
Všeobecné kontrolní oprávnění každého společníka + zvl.zák.zmocnění jednat jménem
VOS při žalobě o náhradu újmy vůči jinému společníku
Změny v osobách společníků (i nadále možné přistoupení a vystoupení, nově explicitně
zakázán převod podílu - § 116)
Zrušení účasti společníka ve VOS soudem (k návrhu společníka), rovněž nově vyloučení
soudem pro zvl.závaž.způsob porušování členských povinností - § 115
Zvláštní případy zrušení VOS (§ 113) –
1) nově možnost PŘEDEM DOHODNOUT VE SPOL.SML., ŽE VOS TRVÁ I BEZ
SPOLEČNÍKA, KTERÉHO SE DŮVOD ZRUŠENÍ TÝKÁ
2) pkd následně, tak až DO PŘEDLOŽENÍ KONEČNÉ ZPRÁVY O PRŮBĚHU LIKVIDACE
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(lhůta delší než v ObZ)
3) možnost vyřešit dohodou (o přistoupení nového společníka) případ, kdy se důvod
zrušení týká jediného společníka, který splňuje podmínky pro výkon člena statutárního
orgánu
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Obchodní korporace
Právní úprava obecná – Z 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Obchodní korporace = obchodní společnosti + družstva (dr.korporace)
Obchodní společnosti = osobní o.s. + kapitálové o.s.

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost
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Založení obchodní korporace
§ 8an Z 90/2012 Sb. (ZOK)
I nadále se rozlišuje založení a vznik
Založení – právní jednání zakladatelů. Uzavření společenské smlouvy zakladateli.
Forma veřejné listiny se nevyžaduje (a contr.§ 8)
§9/1: (1) Není-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do 6 měsíců
ode dne jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy.
 §9/2: (2) Lhůtu podle odstavce 1 lze ve společenské smlouvě změnit.
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Právní a majetková charakteristika (VOS)
§ 95 ZOK

(1) Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na
jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně.

(2) V případě, kdy je společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva a
povinnosti jí pověřený zmocněnec, kterým může být pouze fyzická osoba.

(3) Společníkem nemůže být ten, na jehož majetek byl v posledních 3 letech prohlášen
konkurs, nebo byl návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek
majetku, anebo byl konkurs zrušen proto, že je jeho majetek zcela nepostačující; kdo
tento zákaz poruší, se společníkem nestane, i když společnost vznikne. – obdoba
stávajícího § 38L ObZ. Není však upraveno pravidlo jedné účasti s neomezeným ručením.
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Společenská smlouva VOS
§ 98 (ZOK)
Společenská smlouva obsahuje také
a) firmu společnosti,
b) předmět podnikání společnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy
vlastního majetku, a
c) určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě právnické osoby
názvu (dále jen „jméno“) a bydliště nebo sídla.
§ 96 (ZOK)
Firma obsahuje označení „veřejná obchodní společnost“, které může být nahrazeno
zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze
společníků, postačí označení „a spol.“.
Srov. také § 423-429 NOZ – Obchodní firma (jedna, nezaměnitelná, neklamavá)
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Srov. také § 423-429 NOZ – Obchodní firma (jedna, nezaměnitelná, neklamavá)
§ 136 NOZ Sídlo
(1) Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v domě,
může být sídlo i v bytě.
(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud zakladatelské
právní jednání uvede název obce, kde je sídlo právnické osoby; do veřejného rejstříku
však právnická osoba navrhne zapsat plnou adresu sídla.
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Smlouva a její změny
§ 97 (Obchodní podíl, vzájemné poměry mezi společníky)
(1) Vzájemné právní poměry společníků se řídí společenskou smlouvou.
(2) Není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné.

§ 99 (Změna společenské smlouvy volitelně hlasováním, jinak dohodou všech)
(1) Společenskou smlouvu lze měnit pouze dohodou všech společníků.
(2) Má-li být změnou společenské smlouvy zasahováno do práv společníků, je třeba ke
změně souhlasu těch společníků, do jejichž práv se zasahuje.
(3) Každý společník má jeden hlas, ledaže společenská smlouva určí jinak.

§ 105 (Rozhodování o ostatních záležitostech)
K rozhodování ve všech věcech společnosti je zapotřebí souhlasu všech společníků,
ledaže společenská smlouva určí jinak.
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Vklad společníka
§ 100 [VOLITELNÁ VKLADOVÁ POVINNOST]
Má-li podle společenské smlouvy společník vkladovou povinnost, splní ji ve lhůtě,
způsobem a v rozsahu určených společenskou smlouvou, jinak v penězích bez
zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

§ 101 [DŮSLEDKY PRODLENÍ SE SPLÁCENÍM = ÚROK Z PRODLENÍ A KADUČNÍ ŘÍZENÍ]
(1) Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, platí úrok z prodlení
ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené jiným právním
předpisem, ledaže společenská smlouva určí jinak.
(2) Společník, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může být ze
společnosti jejím nejvyšším orgánem po marném uplynutí dodatečné lhůty určené pro
splnění vyloučen, určuje-li tak společenská smlouva; to neplatí, jsou-li ve společnosti jen
dva společníci. K rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech společníků; k hlasu vylučovaného
společníka se při rozhodování nepřihlíží.
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Vklad společníka
§ 102 [PRÁVO JEDNAT JMÉNEM SPOLEČNOSTI VE VĚCI ŽALOBY O ZAPLACENÍ VKLADU]
(1) Každý společník je oprávněn domáhat se za společnost u soudu splnění vkladové
povinnosti proti společníkovi, který je s jejím splněním v prodlení, a v tomto řízení ji
zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Věta první se nepoužije,
bylo-li před podáním návrhu již zahájeno jednání o vyloučení společníka ze společnosti
podle § 101 odst. 2 a v tomto řízení se řádně pokračuje.
(2) Návrh podle odstavce 1 může společník podat jen tehdy, pokud jej bez zbytečného
odkladu poté, co na to společnost upozorní, nejpozději však do jednoho měsíce, nepodá
společnost.

§ 103 [VKLAD V PRÁCI/SLUŽBÁCH, OHODNOCENÍ VÝKONŮ NEZAPOČÍTÁVANÝCH NA
VKLAD]
(1) 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
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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.
(2) Jestliže je společník povinen pro společnost provádět práci nebo jí poskytovat služby,
aniž tím plní svou vkladovou povinnost, poskytne mu společnost podíl na zisku ve výši
odpovídající ocenění provedených prací nebo poskytnutých služeb, ledaže společenská
smlouva stanoví jiný způsob vypořádání.
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NÁHRADA VÝDAJŮ

§ 104[NÁHRADA VÝDAJŮ, LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ, OMEZENÁ MOŽNOST ZAPOČTENÍ
PROTI POHLEDÁVCE SPOLEČNOSTI NA SPLACENÍ VKLADU]
(1) Společnost nahradí společníkovi výdaje, které vynaložil při zařizování záležitostí
společnosti a které mohl rozumně pokládat za potřebné; to platí obdobně pro obvyklý
úrok z vynaložených výdajů, počítaný od okamžiku jejich vynaložení.
(2) Právo na náhradu výdajů lze uplatnit do 3 měsíců od okamžiku jejich vynaložení; k
později uplatněnému právu se nepřihlíží.
(3) Se souhlasem všech společníků může ve lhůtě podle odstavce 2 společník započíst
pohledávku na náhradu vynaložených výdajů podle odstavce 1 a úrok proti pohledávce
na splácení jeho vkladu.
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STATUTÁRNÍ ORGÁN
§ 106
(1) Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci, kteří splňují požadavky
stanovené v § 46. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti
jsou pouze někteří společníci, kteří splňují požadavky stanovené v § 46, nebo jeden z
nich.
(2) Je-li podle společenské smlouvy určení některého ze společníků podle odstavce 1
neodvolatelné, může soud toto určení na návrh některého ze společníků zrušit, porušujeli určený společník zvlášť závažným způsobem své povinnosti.

ZOK JIŽ NEZNÁ PŘÍMO INSTITUT OBCHODNÍHO VEDENÍ, BYŤ STAT.ORG. MŮŽE
NEJVYŠŠÍ ORG. ŽÁDAT O POKYN OHLEDNĚ OBCH.VEDENÍ …
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PODMÍNKY VÝKONU FUNKCE
§ 46
(1) Členem orgánu obchodní korporace nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve
smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je
překážkou provozování živnosti.
(2) Kdo se má stát členem orgánu obchodní korporace, předem zakladatele nebo
obchodní korporaci informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní
korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno
insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 tohoto
zákona anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce.
(3) Zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, musí
splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného
člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s
právnickou osobou, kterou zastupuje; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích
nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.
(4) Na zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, se použijí
ustanovení tohoto zákona o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a
ustanovení právního předpisu o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích
porušení této povinnosti.
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§ 47
Omezení jednatelského oprávnění orgánu obchodní korporace společenskou smlouvou
nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím orgánu obchodní korporace nejsou vůči třetím
osobám účinná, i když byla zveřejněna.

§ 48
Právní jednání, k němuž nedal souhlas nejvyšší orgán obchodní korporace v případech
vyžadovaných zákonem, je neplatné; této neplatnosti se lze dovolat do šesti měsíců ode
dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla,
nejdéle však do deseti let od dne, kdy k takovému jednání došlo.

§ 49
(1) V případě, že kontrolní orgán nedá souhlas k jednáním statutárního orgánu, u
kterých tento zákon nebo společenská smlouva vyžadují jeho předchozí souhlas, nebo
jestliže tento orgán zakáže statutárnímu orgánu určité jednání, odpovídají namísto členů
statutárního orgánu za případnou újmu způsobenou společnosti ti členové kontrolního
orgánu, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.
(2) Jestliže kontrolní orgán souhlas k jednáním podle odstavce 1 dá, odpovídají za
případnou újmu členové kontrolního orgánu a statutárního orgánu, kteří nejednali s péčí
řádného hospodáře, společně a nerozdílně.

§ 50
Byla-li uzavřena smlouva bez zákonem požadovaného doložení znaleckého posudku,
nebo v rozporu s takovým posudkem, může se ten, k jehož ochraně doložení znaleckého
posudku slouží, dovolávat po druhé smluvní straně vypořádání, a to do 3 měsíců ode
dne, kdy se strana, které vznikla takovým uzavřením smlouvy újma, dozví, že dohodnuté
protiplnění je nižší, než jaké by vyplývalo ze znaleckého posudku, nejpozději však do 10
let od uzavření smlouvy. Vypořádání se provede v penězích tak, jako by bylo dohodnuto
protiplnění podle znaleckého posudku. Po marném uplynutí této lhůty může
znevýhodněná smluvní strana od smlouvy odstoupit.
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ZÁKAZ KONKURENCE
§ 109
(1) Bez svolení všech ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu
podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody
společnosti pro jiného. Společník nesmí být ani členem statutárního nebo jiného orgánu
jiné obchodní korporace s obdobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncern.
(2) Společenská smlouva může zákaz konkurence upravit odlišně.
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KONTROLNÍ OPRÁVNĚNÍ
§ 107 [VŠEOBECNÉ KONTROLNÍ OPRÁVNĚNÍ]
každý společník může nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené
údaje; to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán ke stejné mlčenlivosti
jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží.

§ 108 [ZÁKONNÁ MOŽNOST JEDNAT JMÉNEM SPOLEČNOSTI VE VĚCI NÁHRADY ÚJMY
SPOLEČNOSTI PROTI JINÉMU SPOLEČNÍKU]
 (1) Každý společník je oprávněn domáhat se u soudu za společnost proti jinému
společníkovi náhrady újmy, kterou společnosti způsobil, nebo splnění jeho případné
povinnosti plynoucí ze smlouvy o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3; ustanovení § 102
se použije přiměřeně.
 (2) Společník nemá právo domáhat se náhrady újmy proti jinému společníkovi podle
odstavce 1, byla-li schválena smlouva o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3, ledaže ten,
kdo újmu společnosti způsobil, ji ovládá.
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kdo újmu společnosti způsobil, ji ovládá.
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DĚLBA ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY
§ 112
(1) Zisk a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem.
(2) Společník má právo na podíl na zisku ve výši 25 % z částky, v níž splnil svou
vkladovou povinnost. Pokud zisk společnosti k vyplacení této částky nepostačuje, rozdělí
se mezi společníky v poměru částek, v nichž splnili svou vkladovou povinnost. Zbylý zisk
se dělí mezi společníky podle odstavce 1.
(3) Jestliže je společníkovi poskytován podíl na zisku podle § 103 odst. 2, použije se
ustanovení odstavce 2 nebo 3 jen na tu část zisku, která není takto rozdělena.
(4) Obsahuje-li společenská smlouva ustanovení odchylné od odstavce 1 jen pro podíl na
zisku nebo jen pro podíl na ztrátě, platí, existují-li pochybnosti, že se toto ustanovení
společenské smlouvy vztahuje jak na podíl na zisku, tak na podíl na ztrátě.
(5) Odstavce 1 až 3 se použijí, nestanoví-li společenská smlouva jinak.
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PŘISTOUPENÍ A VYSTOUPENÍ
§ 110 [PŘISTOUPENÍ A VYSTOUPENÍ SPOLEČNÍKA]
(1) Společník může do společnosti přistoupit nebo ze společnosti vystoupit změnou
společenské smlouvy.
(2) Přistoupivší společník ručí i za dluhy společnosti vzniklé před jeho přistoupením.
Může však požadovat po ostatních společnících, aby mu poskytli plnou náhradu za
poskytnuté plnění a nahradili náklady s tím spojené.

§ 111 [RUČENÍ VYSTOUPIVŠÍHO SPOLEČNÍKA]
(1) Po zániku účasti ve společnosti ručí společník jen za ty dluhy společnosti, které
vznikly před zánikem jeho účasti.
(2) Společník nemůže po společnosti požadovat, aby mu byl vyplacen podíl nebo aby
bylo mezi společníky rozděleno jmění.

§ 116 [NEPŘEVODITELNOST PODÍLU VE V.O.S.]
Převod podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti se zakazuje.
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ZRUŠENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA SOUDEM,
VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA SOUDEM



§ 115 [ZRUŠENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA SOUDEM, VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA SOUDEM K
NÁVRHU SPOLEČNOSTI]
(1) Společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li pro to důležité důvody,
zejména porušuje-li jiný společník zvlášť závažným způsobem své povinnosti nebo není-li
možné dosáhnout účelu, pro který byla společnost založena.
(2) Společnost může navrhnout, aby soud vyloučil společníka, který porušuje zvlášť
závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv byl k jejich řádnému plnění společností
vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. S podáním návrhu na vyloučení
společníka musí souhlasit společníci, kteří mají ve společnosti většinu hlasů; k hlasu
vylučovaného společníka se nepřihlíží.
STÁVAJÍCÍ OBZ U VOS NEZNÁ (U SRO ZNÁ)
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ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ZRUŠENÍ VOS
§ 113
(1) Společnost se zrušuje
a) výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, a
to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou,
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to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou,
b) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým zrušuje společnost,
c) smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu,
d) zánikem společníka právnické osoby, ledaže společenská smlouva připouští přechod
podílu na právního nástupce,
e) dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek některého ze
společníků nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek
majetku nebo zrušením konkursu proto, že je společníkův majetek zcela nepostačující,
f) dnem právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení některého ze společníků,
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ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ZRUŠENÍ VOS
§ 113
(1) Společnost se zrušuje
g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka
ve společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého
společníka ve společnosti po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané
povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na
zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí o tomto,
h) dnem, v němž žádný ze společníků nebude splňovat požadavky podle § 46,
i) vyloučením společníka podle § 115 odst. 1, nebo
j) z jiných důvodů určených ve společenské smlouvě.
(2) Při důvodech zrušení společnosti uvedených v odstavci 1, s výjimkou důvodů
uvedených v písmenech b) a h), se mohou ostatní společníci do okamžiku předložení
konečné zprávy o průběhu likvidace likvidátorem změnou společenské smlouvy
dohodnout, že společnost trvá nadále i bez společníka, jehož se důvod zrušení týká. Tato
dohoda společníků může být také předem obsažena ve společenské smlouvě.
(3) Byla-li společnost zrušena podle odstavce 1 písm. h), mohou se společníci dohodnout
na přistoupení společníka, který splňuje požadavky podle § 46, a na tom, že společnost
dále trvá.
(4) Účinností dohody podle odstavce 2 nebo 3 se ukončuje likvidace.
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OBNOVENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA
§ 114
(1) Byl-li poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším trvání společnosti, zrušen
konkurs na majetek společníka z jiných důvodů než pro splnění rozvrhového usnesení
nebo proto, že společníkův majetek byl zcela nepostačující, účast společníka ve
společnosti se dnem právní moci takového rozhodnutí obnovuje, ledaže se společníci,
včetně společníka, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, dohodnou jinak.
(2) Vyplatila-li již společnost vypořádací podíl, obnoví se účast společníka jen tehdy,
nahradí-li ho společnosti do 2 měsíců od právní moci rozhodnutí podle věty první; účast
se obnovuje ke dni jejího původního ukončení. To platí obdobně také pro případ
pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí postižením podílu společníka nebo pro
případ pravomocného zastavení exekuce podle jiného právního předpisu.
(3) Pokud společnost, u které byly splněny důvody pro její zrušení podle § 113 odst. 1
písm. e) až g), dosud nezanikla a jsou splněny podmínky podle odstavců 1 a 2, mohou
se všichni společníci včetně společníka, jehož účast ve společnosti se obnovila,
dohodnout, že společnost nadále trvá.

23

DĚDĚNÍ OBCH.PODÍLU VE V.O.S.

POZOR – JEN TEHDY, PŘIPOUŠTÍ-LI SPOL.S. DĚDĚNÍ PODÍLU
§ 117
(1) Dědic podílu, který se nechce stát společníkem, je oprávněn svou účast ve
společnosti vypovědět, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k
této výpovědi nepřihlíží.
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této výpovědi nepřihlíží.
(2) Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu povinen se
podílet na činnosti společnosti.
(3) Podá-li dědic výpověď podle odstavce 1, platí, že se společníkem nestal.
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