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Uvolněný podíl – vypořádací podíl § 213-215 ZOK -SRO 

ukončení účasti 
společníka jinak 
než převodem 

= 
Uvolněný podíl 

Neurčí-li spol. 
smlouva jinak, 

stanoví se výše 
vypořádacího podílu 

podle řádná, 
mimořádná nebo 

mezitímní závěrka 
§ 36/2 ZOK

1. Volně
převoditelné

- Prodej

Společníci mají 
předkupní právo 

§ 214/1 ZOK

Bez zbytečného odkladu 
Max 3 měsíce 

1. Volně převoditelné

- Výplata peněz

Po marném uplynutí –
- Vyplacení vypořádacího

podílu oprávněným 

---------- 

2. Omezeně převoditelné

- Vyplacení vypořádacího
podílu oprávněným 

-

poté nutno rozhodnout o 

- snížení ZK

- rozdělení obchodního
podílu v poměru
svých podílů ve výši
vypořádacího podílu

§ 215/1 ZOK

Bez zbytečného odkladu 
 

Bez zbytečného odkladu 

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé
14. Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu
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