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USNESENÍ
Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátu složeném z pĜedsedy JUDr. Petra
Šuka a soudcĤ JUDr. Marka Doležala a JUDr. Filipa Cileþka v právní vČci navrhovatelĤ
a) HARVARD GROUP a. s., se sídlem v Praze 4, Ohradní 65, PSý 140 00, identifikaþní
þíslo osoby 43004865, zastoupené JUDr. Adamem Rakovským, advokátem, se sídlem v Praze
2, Václavská 316/12, PSý 120 00, b) Pavla MatČjky, narozeného 21. února 1972, bytem
v Hradci Králové, TĜešĖová 516, PSý 503 11, c) Ing. Milana Behra, narozeného 3. dubna
1969, bytem v BrnČ, Josefy Faimonové 2229/14, PSý 628 00, zastoupeného JUDr. Petrem
Polednem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Maiselova 38/15, PSý 110 00,
a d) JUDr. Jany Sainerové, narozené 27. kvČtna 1942, bytem v Praze 7, Kostelní 26,
PSý 170 06, zastoupené Mgr. Michalem Doležalem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Uhelný
trh 414/9, PSý 110 00, za úþasti spoleþnosti Harvardský prĤmyslový holding,
a. s. – v likvidaci, se sídlem v Praze 4, Ohradní 65, PSý 140 00, identifikaþní þíslo osoby
44269595, zastoupené JUDr. Tomášem Chlostem, advokátem, se sídlem v Praze 4,
Na Zámecké 574/7, PSý 140 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené
u MČstského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 5/2004, o dovolání spoleþnosti Harvardský
prĤmyslový holding, a. s. – v likvidaci proti usnesení Vrchního soudu v Praze
ze dne 25. dubna 2014, þ. j. 7 Cmo 83/2012-325, takto:

I.

Dovolací Ĝízení se zastavuje.

II.

Žádný z úþastníkĤ nemá právo na náhradu nákladĤ dovolacího Ĝízení.

OdĤvodnČní:
Spoleþnost Harvardský prĤmyslový holding, a. s. – v likvidaci (dále jen „spoleþnost
HPH“) podala dovolání proti v záhlaví oznaþenému usnesení Vrchního soudu v Praze. Uþinila
tak prostĜednictvím zástupce JUDr. Tomáše Cabalky, advokáta, se sídlem ve StĜíbrné Skalici,
U JablonČ 358, PSý 281 67, který své oprávnČní zastupovat spoleþnost HPH v dovolacím
Ĝízení opírá o plnou moc udČlenou dne 31. þervence 2014 pĜedsedou pĜedstavenstva
spoleþnosti Karlem StaĖkem.
Podáním ze dne 6. Ĝíjna 2014 spoleþnost HPH, zastoupená JUDr. Tomášem Chlostem,
advokátem, se sídlem v Praze 4, Na Zámecké 574/7, PSý 140 00, jednajícím na základČ plné
moci udČlené dne 18. srpna 2014 likvidátorem spoleþnosti Prof. Ing. ZdeĖkem ýastorálem,
DrSc. (a založené na þ. l. 299 spisu), namítla, že dovolání za ni podala neoprávnČná osoba
na základČ neplatnČ udČlené plné moci; s podaným dovoláním nesouhlasí.
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Podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona þ. 99/1963 Sb., obþanského soudního Ĝádu
(dále též jen „o. s. Ĝ.“), za právnickou osobu jedná její statutární orgán; tvoĜí-li statutární orgán
více fyzických osob, jedná za právnickou osobu jeho pĜedseda, popĜípadČ jeho þlen,
který tím byl povČĜen.
Podle § 21 odst. 2 o. s. Ĝ. ustanovení odstavce 1 se nepoužije, stanoví-li tento
nebo zvláštní zákon, že za právnickou osobu jednají jiné osoby.
Podle § 3043 odst. 2 vČty první zákona þ. 89/2012 Sb., obþanského zákoníku
(dále jen „o. z.“), bylo-li pĜede dnem nabytí úþinnosti tohoto zákona rozhodnuto o zrušení
nebo pĜemČnČ právnické osoby, postupuje se podle dosavadních právních pĜedpisĤ,
nerozhodne-li pĜíslušný orgán právnické osoby do tĜí mČsícĤ ode dne nabytí úþinnosti tohoto
zákona, že se uplatní postup podle tohoto zákona.
Z obsahu spisu se nepodává, že bylo pĜijato rozhodnutí podle citovaného ustanovení;
proto je tĜeba otázku pĤsobnosti likvidátora jakožto orgánu spoleþnosti HPH, vþetnČ jeho
oprávnČní zastupovat (jednat za) spoleþnost HPH, posoudit podle právní úpravy úþinné
do 31. prosince 2013.
Podle § 68 odst. 5 vČty první zákona þ. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
(dále jen „obch. zák.“), byla-li spoleþnost zrušena nebo bylo-li ohlednČ ní vydáno rozhodnutí
o úpadku, vykonává statutární orgán svou pĤsobnost jen v takovém rozsahu, v jakém nepĜešla
na likvidátora nebo insolvenþního správce.
Podle § 70 odst. 3 obch. zák. jmenováním likvidátora na nČj pĜechází v rámci § 72
pĤsobnost statutárního orgánu jednat jménem spoleþnosti. Je-li jmenováno více likvidátorĤ
a ze jmenování nevyplývá nic jiného, má tuto pĤsobnost každý likvidátor.
Podle § 72 obch. zák. likvidátor þiní jménem spoleþnosti jen úkony smČĜující
k likvidaci spoleþnosti. PĜi výkonu této pĤsobnosti plní závazky spoleþnosti, uplatĖuje
pohledávky a pĜijímá plnČní, zastupuje spoleþnost pĜed soudy a jinými orgány, uzavírá smíry
a dohody o zmČnČ a zániku práv a závazkĤ a vykonává práva spoleþnosti. Nové smlouvy
mĤže uzavírat jen v souvislosti s ukonþením nevyĜízených obchodĤ, nebo je-li to potĜebné
k zachování hodnoty majetku spoleþnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokraþování
v provozu podniku. Likvidátor je oprávnČn jednat jménem spoleþnosti též ve vČcech zápisu
do obchodního rejstĜíku.
Likvidace je zákonem upravený zpĤsob vypoĜádání majetkových pomČrĤ zrušené
spoleþnosti, jejíž obchodní jmČní nepĜechází na právního nástupce (universálního sukcesora)
a jež má následnČ – po provedení likvidace – zaniknout. Je-li spoleþnost zrušena a vstoupí-li
do likvidace, pĜestává naplĖovat úþel, pro který byla založena; její þinnost nadále smČĜuje
(musí smČĜovat) k naplnČní cílĤ likvidace (vypoĜádání majetku, vyrovnání dluhĤ a rozdČlení
likvidaþního zĤstatku). Likvidaci provádí k tomu urþený orgán spoleþnosti – likvidátor
(srov. § 71 odst. 5 obch. zák.), na který pĜechází „pĤsobnost statutárního orgánu jednat
jménem spoleþnosti“ (§ 70 odst. 3 obch. zák.), resp. s úþinností od 1. ledna 2014 zastupovat
spoleþnost (srov. v tomto smČru § 164 o. z. a dĤvody usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 30. záĜí 2015, sp. zn. 29 Cdo 880/2015, dostupného na webových stránkách Nejvyššího
soudu).
Urþuje-li § 70 odst. 3 obch. zák., že tato pĤsobnost na likvidátora pĜechází „v rámci
§ 72“ obch. zák., vyjadĜuje tím pouze skuteþnost, že jiné úkony za spoleþnost,
která je v likvidaci, þinit nelze [srov. v právní teorii Pelikánová, I. KomentáĜ k obchodnímu
zákoníku (s pĜihlédnutím k evropskému právu), 2. díl, § 56-104e, 3. pĜepracované a doplnČné
vydání, Praha. Aspi Publishing, 2004, s. 243 a 244, 343, 358 a 359]. Nelze tudíž dovozovat,
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že by þlenĤm statutárního orgánu zĤstávalo „zbytkové“ jednatelské oprávnČní (oprávnČní
zastupovat spoleþnost v likvidaci) pĜi úkonech mimo rozsah vymezený ustanovením § 72
obch. zák.
Tím není vylouþeno, aby za urþitých okolností zastupovali spoleþnost v likvidaci
þlenové statutárního orgánu. Tak tomu bude nejen po dobu, kdy spoleþnost nemá likvidátora
(§ 68 odst. 5 in fine obch. zák.), ale zpravidla i tehdy, nebude-li likvidátor oprávnČn
spoleþnost zastoupit pro konflikt zájmĤ. O žádný z uvedených pĜípadĤ však v projednávané
vČci nejde.
Ustanovení § 72 obch. zák. demonstrativnČ vypoþítává, jaké úkony likvidátor jménem
spoleþnosti (resp. za ni) þiní; mimo jiné výslovnČ uvádí, že zastupuje spoleþnost pĜed soudy
a jinými orgány. Osobou, oprávnČnou zastupovat spoleþnost v likvidaci v obþanském soudním
Ĝízení podle § 21 odst. 2 o. s. Ĝ., § 70 odst. 3 a § 72 obch. zák. je tudíž zásadnČ
(s výjimkou pĜedvídanou ustanovením § 32 odst. 2 o. s. Ĝ.) likvidátor spoleþnosti. Má-li
spoleþnost likvidátora a nejde-li o Ĝízení, v nČmž je zastoupení spoleþnosti likvidátorem
vylouþeno (§ 32 odst. 2 o. s. Ĝ.), nejsou þlenové statutárního orgánu oprávnČni za spoleþnost
podle § 21 odst. 1 písm. a) o. s. Ĝ. jednat.
Lze dodat, že uvedené závČry se obdobnČ prosadí i v pomČrech právní úpravy úþinné
od 1. ledna 2014 (srov. zejména § 188, § 189 odst. 2, § 193 a § 196 odst. 1 o. z.,
jakož i dĤvodovou zprávu k návrhu nového obþanského zákoníku).
Promítnuto do pomČrĤ projednávané vČci to znamená, že plnou moc JUDr. Tomáši
Cabalkovi, advokátu, za spoleþnost HPH udČlila osoba, které nesvČdþilo oprávnČní jednat
za spoleþnost podle § 21 odst. 1 písm. a) o. s. Ĝ.; tato plná moc tudíž nedokládá oprávnČní
JUDr. Tomáše Cabalky, advokáta, podat za spoleþnost HPH dovolání a zastupovat
ji v dovolacím Ĝízení.
ObecnČ je nedostatek prĤkazu oprávnČní zastupovat úþastníka Ĝízení nedostatkem
podmínky Ĝízení, který lze odstranit (§ 104 odst. 2 o. s. Ĝ. a napĜ. usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 24. Ĝíjna 1996, sp. zn. 2 Cdon 1007/96, uveĜejnČné v þasopise Soudní judikatura þ. 5,
roþník 1997, pod þíslem 36). Jelikož však z podání spoleþnosti HPH ze dne 6. Ĝíjna 2014
plyne, že spoleþnost HPH uvedený nedostatek neodstraní, Nejvyšší soud bez dalšího dovolací
Ĝízení podle § 243b þásti vČty pĜed stĜedníkem o. s. Ĝ. za pĜimČĜeného užití § 104 odst. 2 vČty
tĜetí o. s. Ĝ. zastavil.
Výrok o náhradČ nákladĤ dovolacího Ĝízení se neodĤvodĖuje (§ 243f odst. 3 vČta
druhá o. s. Ĝ.).
Rozhodné znČní obþanského soudního Ĝádu pro dovolací Ĝízení (do 31. prosince 2013)
se podává z þlánku II. bodu 2 zákona þ. 293/2013 Sb., kterým se mČní zákon þ. 99/1963 Sb.,
obþanský soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a nČkteré další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není pĜípustný opravný prostĜedek.

V BrnČ dne 25. listopadu 2015
JUDr. Petr Š u k, v. r.
pĜedseda senátu
Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.

