
   
  5 Cmo 313/2016-330 

 

 

 

 

U s n e s e n í  

 

 

     Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně                        

senátu JUDr. Zdeňky Šindelářové a soudců JUDr. Aleny Ježíkové a JUDr. Ivana 

Šišmy v právní věci navrhovatelů: a) Města Otrokovice, Otrokovice, nám. 3. května 

č. 1340, PSČ: 765 23, IČ 00284301, zastoupeného JUDr. Ing. Pavlem Schreiberem, 

advokátem se sídlem v Brně, Jakubská 1, PSČ: 602 00 a b) COMPAS               

CAPITAL CONSULT, s.r.o., Frýdek-Místek, Frýdlantská 1237, PSČ: 738 01,  

IČ 62301730, zastoupeného Mgr. Bohdanou Šocovou, advokátkou se sídlem 

v Olomouci, Kateřinská 107/5, PSČ 779 00, adresa pro doručování:  

Palackého 641/11, 779 00 Olomouc, za účasti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.         

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 383, PSČ 760 49, IČ 49454561, o vyslovení 

neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s., konané dne 4.11.2013, o návrhu navrhovatele b) COMPAS CAPITAL 

CONSULT, s.r.o. na přiměřené zadostiučinění, o odvolání navrhovatele b)  

proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.6.2016, č.j. 50 Cm 8/2004-263,    

 

t a k t o : 

 

Usnesení Krajského soudu v Brně se  z r u š u j e  a věc se  v r a c í  tomuto 

soudu k dalšímu řízení. 

 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně návrh (navrhovatele b/)  
na přiměřené zadostiučinění ze dne 2.2.2004 ve znění podání ze dne 24.1.2013 
zamítl (odstavec I. výroku) a zavázal navrhovatele (b/) povinností zaplatit společnosti 
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Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. na náhradě nákladů řízení částku 27.588 Kč,  
k rukám advokáta společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., a to do tří dnů  
od právní moci usnesení (odstavec II. výroku).  

Dle odůvodnění napadeného usnesení byl návrh navrhovatele b)                         
na přiměřené zadostiučinění podán současně s návrhem na určení neplatnosti 
usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen VAK) 
konané dne 4.11.2003. 

Soud prvního stupně konstatoval, že ve věci určení neplatnosti                
usnesení předmětné valné hromady rozhodl usnesením ze dne 19.12.2011,              
č.j.  50 Cm 4/2004-1231, kterým návrh zamítl, a to včetně návrhu navrhovatele b) 
COMPAS CAPITAL CONSULT, s.r.o. (dále jen CCC) na přiznání přiměřeného 
zadostiučinění.  

Vrchní soud v Olomouci však na základě podaného odvolání shora označené 
usnesení Krajského soudu v Brně svým usnesením ze dne 21.9.2012,   
č.j. 5 Cmo 112/2012-1355 změnil tak, že vyslovil neplatnost usnesení napadené 
valné hromady přijatého k bodu 3 programu, nevyslovil neplatnost procedurálních 
usnesení valné hromady přijatých k bodům 1 a 2 a zrušil usnesení soudu prvního 
stupně v odstavci II. výroku, kterým byl zamítnut návrh CCC na přiznání přiměřeného 
zadostiučinění. 

Dovolání proti tomuto rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci bylo usnesením 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.5.2015, č.j. 29 Cdo 4026/2013-1529 odmítnuto.  

Vzhledem ke shora uvedenému zůstal předmětem řízení návrh navrhovatele 
b) CCC na přiznání přiměřeného zadostiučinění. 

Navrhovatel b) požadoval jednak náhradu škody v částce 1.100 Kč  
(po částečném zpětvzetí) a zadostiučinění ve formě omluvy strany VAK. 

Navrhovatel b) v návrhu uvedl, že škoda ve výši 1.100 Kč spočívá v nákladech  
na pořízení kopie zápisu o konání valné hromady včetně příloh, který mu společnost 
VAK odmítla vydat, a dále v marně vynaložených nákladech spojených se zbytečnou 
účastí navrhovatele b) na valné hromadě. Navrhovatel b) uvedl, že dále mu vznikly 
náklady, které jsou i nevyčíslitelné, protože posledních 13 let byl nucen kromě 
právního zastoupení v této věci obstarávat jiné posudky, právní a znalecké,  
a vynakládal další finanční prostředky na soudní obranu proti útokům ze strany VAK. 
Dle názoru navrhovatele b) je požadovaná omluva více jak případná, přičemž             
je požadovaná omluva stejným způsobem jako společnost svolává valné hromady.  

Soud prvního stupně citoval v odůvodnění napadeného usnesení ustanovení 
§ 131 odst. 4 ObchZ, podle kterého, osoby, které utrpěly škodu v důsledku toho,  
že rozhodnutí valné hromady bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, 
společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami, mají vůči 
společnosti právo na její náhradu, dále právo na přiměřené zadostiučinění  
za porušení základních práv společníka, které může být poskytnuto i v penězích. 
Toto právo mají osoby uvedené v předchozí větě i v případě, že soud nevysloví 
neplatnost usnesení valné hromady z důvodů uvedených v odst. 3. Právo                
na přiměřené zadostiučinění musí být uplatněno ve lhůtě stanovené pro podání 
návrhu na neplatnost usnesení valné hromady nebo ve lhůtě tří měsíců ode dne,               
kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu podle odst. 3, jinak zaniká.  
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Po posouzení věci krajský soud uzavřel, že navrhovatel b) je sice aktivně 
legitimován k podání návrhu na přiměřené zadostiučinění, přičemž tento návrh  
byl podán současně s návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady 
VAK, tj. zákonem stanovené lhůtě, nebyly však shledány důvody pro jeho vyhovění.  

Soud prvního stupně uzavřel, že navrhovateli b) v souvislosti s přijatým 
usnesením žádná škoda nevznikla, přičemž valná hromada nejednala pouze o bodu, 
který byl prohlášen za neplatný. Účast navrhovatele b) na valné hromadě tak nebyla 
zbytečná.  

Pokud jde o požadovanou omluvu, dospěl krajský soud k závěru,  
že z žádného soudního rozhodnutí nevyplývá, že by nastala situace uvedená 
navrhovatelem b) v textu omluvy.  

Navrhovatel b) byl navíc při jednání soudu konaném dne 23.5.2016                 
vyzván k doplnění návrhu, k vylíčení rozhodných skutečností a označení důkazů,          
a to ve lhůtě do 3.6.2016. Navrhovatel b) tak však neučinil, k jednání konanému dne 
27.6.2016 se nedostavil, přičemž omluva k tomuto jednání byla zaslána do datové 
schránky soudu (až) dne 28.6.2016 v 16.22 minut. 

O nákladech řízení ve vztahu mezi navrhovatelem b) a společností VAK bylo 
rozhodnuto dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého přiznal soud prvního 
stupně v řízení úspěšné společnosti VAK vůči navrhovateli b) právo na plnou 
náhradu nákladů řízení, a to v částce celkem 27.588 Kč. 

 
Proti tomuto usnesení podal navrhovatel b) včas odvolání, a to do celého          

jeho rozsahu. 
V doplnění odvolání uplatnil navrhovatel b) odvolací důvody dle ustanovení 

§ 205 odst. 2 písm. b), c), d) e) a g) o.s.ř. Konkrétně namítal, že navrhovatel b) byl   
z hlediska procesního úspěšný v celé části týkající se neplatnosti usnesení valné 
hromady VAK konané dne 4.11.2003, když o usneseních přijatých pod bodem 1 a 2 
pořadu valné hromady (schválení orgánů valné hromady a jednacího hlasovacího 
řádu) bylo rozhodnuto, že jsou sice neplatná, ale soud v souladu s ustanovením 
§ 131 odst. 3 ObchZ jejich neplatnost nevyslovil, a dále ohledně usnesení k bodu 3 
pořadu valné hromady, kterým byla schválena Pravidla pro zvyšování základního 
kapitálu, soud vyslovil neplatnost.  

Navrhovatel b) pak v odvolání podrobně rozebral, proč považuje napadené 
rozhodnutí soudu prvního stupně za nesprávné, zejména, v čem dle jeho názoru 
spočívá nesprávné právní posouzení věci. Zdůraznil zejména, že soud prvního 
stupně nevzal v potaz, že většinu hlasovacích práv na napadené valné hromadě 
vykonával nelegitimní subjekt. Přitom přiměřené zadostiučinění je nárokem,  
o kterém rozhoduje soud v rámci svého uvážení a není vázán rozsahem 
požadovaného petitu. To se týká jak požadavku na náhradu škody, tak požadavku  
na omluvu. Pakliže soudu prvního stupně připadl rozsah omluvy příliš široký, 
mohl soud rozhodnout o jiné podobě omluvy nebo jiném druhu zadostiučinění. 

Pokud jde o odstavec II. výroku o nákladech řízení, poukázal navrhovatel b) 
v odvolání na to, že dle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12.9.2012  
měl krajský soud rozhodnout i o nákladech předcházejícího řízení o vyslovení 
neplatnosti usnesení valné hromady. To však krajský soud neučinil. Navrhovatel b) 
byl přitom v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady úspěšný.  
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Z těchto důvodů navrhovatel b) v odvolání požadoval, aby odvolací soud 

napadené rozhodnutí soudu prvního stupně změnil, návrhu vyhověl a přiznal mu vůči 
společnosti VAK právo na náhradu nákladů řízení. 

 
Odvolací soud projednal a rozhodl o podaném odvolání (§ 206, § 212, § 212a 

o.s.ř. ve znění do 31.12.2013 - článek II., Přechodná ustanovení, bod 2. zákona  
č. 293/2013 Sb.), bez nařízení jednání dle ust. § 214 odst. 2, písm. d) o.s.ř., 
a poté dospěl k závěru, že napadené usnesení soudu prvního stupně je nutno zrušit 
dle ustanovení § 219a odst. 1, 2 o.s.ř. 

Skutečnosti týkající se průběhu řízení o vyslovení neplatnosti usnesení 
mimořádné valné hromady VAK konané dne 4.11.2003 jsou odvolacímu soudu 
známy z jeho předchozí úřední činnosti, kdy ve věci rozhodl usnesením ze dne 
21. září 2012, č.j. 5 Cmo 112/2012-1353, jímž změnil rozhodnutí Krajského soudu  
v Brně ze dne 19.12.2011, č.j. 50 Cm 4/2004, 50 Cm 8/2004-1231 tak,  
jak je uvedeno v odůvodnění napadeného usnesení. S ohledem na to, že dovolání 
společnosti VAK vůči shora označenému rozhodnutí vrchního soudu bylo usnesením 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.5.2015, č.j. 29 Cdo 4026/2013-1529 odmítnuto,        
lze konstatovat, že navrhovatel b) byl v tomto řízení úspěšný. Vzhledem k tomu,  
že v odstavci II. výroku zrušil vrchní soud usnesení soudu prvního stupně ohledně 
jeho návrhu na přiměřené zadostiučinění a v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního 
stupně k dalšímu řízení, byl tím fakticky zrušen i výrok týkající se nákladů řízení  
ve vztahu mezi navrhovatelem b) a společností VAK, a proto také nebylo 
rozhodováno o nákladech odvolacího řízení ve vztahu mezi těmito účastníky řízení. 
Je tedy skutečností, že soud prvního stupně měl o nákladech řízení ve vztahu mezi 
společností a navrhovatelem b) rozhodnout až v řízení, kterým bude řízení končit,           
to je v rozhodnutí, kterým bude končit řízení o nároku navrhovatele b) na přiměřené 
zadostiučinění. To soud prvního stupně evidentně neučinil, když při rozhodování  
o nákladech řízení mezi navrhovatelem b) společností VAK vycházel pouze                 
z výsledku řízení o přiměřeném zadostiučinění. 

 
Pokud jde o samotný nárok na přiměřené zadostiučinění, je předně důvodná 

námitka navrhovatele b), že ze zákona (§ 131 odst. 4 ObchZ) vyplývá,  
že zadostiučinění má být přiměřené.  

Je nepochybné, že z důvodu, aby soud mohl o tomto zadostiučinění jednat, 
musí být tento návrh vymezen. Vymezením ze strany navrhovatele však není soud 
vázán, neboť ze zákona má být poskytnuto osobám vymezeným v ustanovení § 131 
odst. 4 ObchZ zadostiučinění přiměřené. Jde tedy o nárok, který se procesně  
řídí ustanovením § 153 odst. 2 o.s.ř. Soud prvního stupně evidentně v souladu  
s tímto ustanovením o.s.ř. nepostupoval.  

 
Pokud pak jde o samotné posouzení nároku navrhovatele b) na přiměřené 

zadostiučinění, z obsahu předloženého spisu vyplývá, že krajským soudem bylo 
tomuto navrhovateli uloženo, aby návrh doplnil, vylíčil rozhodné skutečnosti a označil 
důkazy k jeho prokázání ve lhůtě do 3.6.2016, což navrhovatel b) neučinil. Z obsahu 
spisu však také vyplývá, že důvodem k nesplnění této výzvy i neúčasti u soudního 
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jednání konaného dne 27.6.2016 byly neočekávané zdravotní potíže dítěte 
advokátky navrhovatele b) (viz číslo listu 253, 257 spisu). Advokátka navrhovatele 
pak podáním ze dne 3.6.2016 požadavky soudu splnila a tvrzení k návrhu  
na přiměřené zadostiučinění doplnila a označila také důkazy k prokázání svých 
tvrzení. 

Další tvrzení k odůvodnění požadavku navrhovatele b) na přiměřené 
zadostiučinění pak obsahuje i podané odvolání (v jeho doplnění ze dne 24. října 
2016).  

 
V důsledku shora uvedeného se však soud prvního stupně těmito tvrzeními  

a navrženými důkazy nezabýval, přičemž nepřihlédl ani k pozdějším rozhodnutím 
vrchního soudu ve věcech neplatnosti usnesení valných hromad VAK týkajících  
se obdobných účastníků řízení.  

Odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc 
mu vrátil k dalšímu řízení (§ 219 a odst. 1 písm. a/, odst. 2, § 221 odst. 1 písm. a/ 
o.s.ř.). 

 
 

P o u č e n í :        Proti tomuto usnesení  j e  přípustné dovolání, jestliže napadené 
rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního 
práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené 
rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování 
dovolacího soudu nebyla dosud vyřešena nebo je dovolacím 
soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím 
soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání se 
podává ve lhůtě do dvou měsíců od doručení rozhodnutí 
odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně 
k Nejvyššímu soudu ČR v Brně. Přípustnost dovolání                   
je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237 a § 239 o.s.ř.). 

 
 

 
Olomouc 30.5.2017 

 

Za správnost vyhotovení:                                            JUDr. Zdeňka Šindelářová v.r. 
Petra Šlajsová                                                           předsedkyně senátu 
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