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P  O  U  Č  E  N  Í 

 
o postupu při provádění exekuce postižením účasti ve společnosti 

 
 
Ode dne doručení exekučního příkazu nesmí společnost udělit povinnému souhlas k převodu nebo 
k jinému zatížení podílu ve společnosti. 
 
 V případě, že podíl povinného ve společnosti byl postižen ve více exekucích, bude provedena 
v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy 
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ta, ve které byl exekuční příkaz doručen společnosti 
nejdříve. Pokud je podíl povinného exekučně postižena jiným exekučním příkazem či jiným 
soudním výkonem rozhodnutí, anebo jinou daňovou exekucí či exekucí prováděnou správní 
orgánem, nechť tuto skutečnost společnost oznámí soudnímu exekutorovi. 
 
 Podíl povinného ve společnosti s ručením omezeným a komanditisty v komanditní 
společnosti soudní exekutor po právní moci exekučního příkazu zpeněží v dražbě provedené dle 
ustanovení upravující prodej movitých věcí (ustanovení § 328b až 330a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád). Pokud je třeba k převodu podílu ve společnosti souhlasu orgánu společnosti 
anebo splnění jiného požadavku stanoveného zákonem a společenskou smlouvou (omezeně 
převoditelný podíl), je možné v dražbě v souladu s ustanovením § 320ab odst. 5 zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, udělit příklep jen tomu, kdo doloží splnění uvedených podmínek. Existenci 
omezené převoditelnosti podílu musí společnost doložit soudnímu exekutorovi společenskou 
smlouvou případně jinou listinou vydanou na základě zákona. Soudní exekutor žádá společnost 
o svolání orgánu společnosti, kterému popřípadě přísluší vyslovit souhlas s nabytím podílu 
v dražbě, a o zaslání písemného vyjádření, zda orgánem společnosti bude udělen souhlas 
s nabytím podílu v dražbě či nikoliv. 
 
 Společnost je povinna na základě žádosti poskytnout soudnímu exekutorovi anebo jím 
jmenovanému znalci informace potřebné k ocenění podílu. Dražební vyhlášku, kterou bude nařízen 
prodej podílu povinného ve společnosti, soudní exekutor doručí společnosti. Zúčastní-li se dražby 
jiný společník a učiní-li s ostatními dražiteli stejné nejvyšší podání, soudní exekutor mu udělí příklep. 
Přechod podílu ve společnosti na vydražitele soudní exekutor oznámí společnosti. 
 
  Pokud společnost nesplní povinnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto poučení, může 
mu soudní exekutor v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
uložit usnesením pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč. 
 
 Nepodaří-li se prodat podíl v dražbě, vyrozumí o této skutečnosti soudní exekutor 
společnost. Účinky exekučního příkazu se tímto v souladu s ustanovením § 320ab odst. 8 zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, omezují na postih pohledávky z práva na vypořádací podíl 
anebo dochází-li z důvodu exekučního postihu ke zrušení společnosti na postih pohledávky 
z práva na podíl na likvidačním zůstatku; v tomto případě se postupuje obdobně dle ustanovení § 
312 odst. 3 a § 313 až 316 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Doručení exekučního příkazu 
společnosti má pak v tomto případě po právní moci stejné účinky jako zrušení účasti povinného ve 
společnosti soudem. Obdobně bude postupováno, pokud nebude souhlas s nabytím podílu v dražbě 
udělen. 
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 V případě podílu povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní 
společnosti je předmětem postihu pohledávka povinného z práva na podíl na likvidačním zůstatku. 
 
 
 Výše vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku se stanoví ke dni zániku 
účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné 
závěrky, sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti (ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech). Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. 
Nárok na vypořádací podíl je splatný do tří měsíců po schválení účetní závěrky sestavené ke dni 
zániku účasti společníka ve společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak. 
  
 Společnost nemůže vůči nároku povinnému na výplatu vypořádacího podílu anebo podílu na 
likvidačním zůstatku provádět započtení svých pohledávek vůči povinnému do výše exekučně 
vymáhané pohledávky a jejího příslušenství včetně nákladů exekučního řízení. Výplatou postižené 
pohledávky se družstvo zprostí své povinnosti vůči povinnému v rozsahu poskytnutého plnění. 
 
 
 V případě podílu povinného v akciové společnosti jsou předmětem postihu akcie. Sepsané 
cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry se zpeněží v souladu s ustanovením § 334a odst. 1 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, pomocí obchodníka s cennými papíry. 


