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1. Úvod 

Počátkem roku 2014 došlo k mnohým změnám, které se mimo jiné, týkaly také právní 

úpravy obchodních společností – tedy i společnosti s ručením omezeným. Již 26. 3. 2012 

došlo k redakční uzávěrce zákona o obchodních korporacích, který od roku 2014 společně 

s novým občanským zákoníkem začal nahrazovat zcela obchodní zákoník, který od toho 

samého roku přestal platit. Změny byly rozsáhlé a dotkly se každé společnosti s ručením 

omezeným, která na trhu v tu dobu již fungovala, či byla od roku 2014 založena.  

Tato diplomová práce se zabývá právě novou právní úpravou společnosti s ručením 

omezeným, která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. občanském zákoníku a v zákoně 

č. 90/2012, zákoně o obchodních korporacích. Konkrétně se diplomová práce zabývá změnou 

právní úpravy, která se týká založení a vzniku společnosti s ručením omezeným a dopadem 

těchto změn na společnosti a společníky.  

V první části této práce je okrajově nastíněna historie společnosti s ručením 

omezeným, dále je vysvětlen samotný pojem a jsou uvedeny i práva a povinnosti společníků, 

kteří ve společnosti působí. Následně je popsán samotný postup, který je třeba dodržovat při 

založení a vzniku společnosti a také budou popsány jednotlivé orgány společnosti, které musí 

a které může společnost vytvářet. V závěru první kapitoly je popsáno i samotné zrušení a 

zánik společnosti s ručením omezeným, které jsou nezbytnou součástí celého procesu 

podnikání na základě této právní formy.  

Druhá kapitola se bude zabývat konkrétně vybranými změnami, které přímo či 

nepřímo souvisí se založením a vznikem společnosti s ručením omezeným. Některé, jako 

například výše základního kapitálu, mají přímý vliv na založení společnosti s ručením 

omezeným. Ostatní, kam spadá kupř. smlouva o výkonu funkce jednatele, souvisí se 

založením nepřímo, avšak mají na vznik společnosti také vliv. V kapitole bude poukázáno na 

původní právní úpravu, která byla obsažená v obchodním zákoníku a na novou právní úpravu. 

Budou porovnány stavy před a po rekodifikaci.  

V poslední kapitole již dojde k rozebrání následků legislativních změn založení a 

vzniku společnosti s ručením omezeným. Budou zde vypsány jednotlivé kroky, které vedou 

ke vzniku společnosti, dále budou zhodnoceny jednotlivé změny a na závěr kapitoly si 

uvedeme návrhy a doporučení.   

Cílem diplomové práce je zjistit, zda je nová právní úprava založení a vzniku 

společnosti s ručením omezeným pro společníky výhodnější, než ta stará.  
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2. Právní úprava společnosti s ručením omezeným 

V této kapitole si povíme obecně informace, které se týkají společností s ručením 

omezeným. Ukážeme si historii s. r. o., dále také kde se nachází nynější a kde se nacházela 

tehdejší právní úprava celé společnosti. Definujeme si společnost s ručením omezeným jako 

takovou, povíme si o společnících s. r.o., o jejich právech a povinnostech; ve zkratce si také 

povíme něco o založení a vzniku společnosti, rozebereme její orgány a okrajově nastíníme, 

jak se společnost ruší, likviduje a jak zaniká.  

 

2.1. Historie s. r. o. 

Historicky je společnost s ručením omezeným nejmladší formou obchodní společnosti. 

Po prvé se objevila v Německu, a to v roce 1892. Poté se v roce 1906 objevila jako 

„společnost s ručením obmezeným“, tato právní úprava u nás setrvala až do roku 1949. 1. 5. 

1990 byla obnovena tuzemská právní úprava s. r. o. novelou hospodářského zákoníku; právní 

úprava obsahovala pouhé 4 paragrafy. Od 1. 1. 1992 až do 31. 12. 2013 byla společnost 

upravena v zákoně č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Od 1. 1. 2014 je již společnost 

upravena zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech. 1 

Vývoj právních řádu odpovídal zpravidla vývoji politickému a společenskému. 

Socialistická koncepce řízení státu měla tedy přímý odraz i v legislativě. V 50. a 60. letech 

došlo k významnému narušení kontinuity vývoje a odklonu od českých právních tradic, které 

odpovídaly standardům kontinentální právní kultury. Východisky byly premisy o nadřazenosti 

zájmů společnosti nad zájmy jednotlivce a výrazná regulace soukromoprávních vztahů. 

Stěžejním východiskem je jeden základní soukromoprávní kodex - jedná se o občanský 

zákoník. Ten komplexně upravuje soukromoprávní vztahy. Obchodní korporace byly 

v minulosti upraveny samostatně, a to v obchodním zákoníku.  

Zákon o obchodních korporacích na obchodní zákoník nenavazuje, ani se jej nesnaží 

nahradit. Vychází ze základního soukromoprávního kodexu – občanského zákoníku. Po 

rekodifikaci se rozdělila právní úprava do dvou právních předpisů (NOZ, ZOK). 2  

 

                                                 
1 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným: prakticky včetně účetnictví a daní. 11. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014. 368 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-886-4. 
2 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-

7263-870-3. Str. 12 – 14.  
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2.2. Právní úprava s. r. o. 

a) Stav do 31. 12. 2013 

Jak již bylo napsáno, společnost s ručením omezeným byla do konce roku 2013 

upravena v obchodním zákoníku. Nevýhodou byla aplikovatelnost části ustanovení 

určených nejen pro společnost s ručením omezeným, ale také pro akciovou společnost.   

b) Stav od 1. 1. 2014 

Nyní je společnost s ručením omezeným upravena v zákoně o obchodních 

korporacích, část úpravy nalezneme také v novém občanském zákoníku.  

Nová úprava společnosti s ručením omezeným má tak 4 vrstvy: 

a) NOZ Právnické osoby – obecná ustanovení (např. firma, jednání s péčí řádného 

hospodáře, zrušení a likvidace), 

b) NOZ Právnické osoby – korporace – obecně o korporacích (např. povinnost 

loajality), 

c) NOZ Právnické osoby – korporace – Spolek, 

d) ZOK Obchodní korporace – obecná ustanovení, společnost s ručením omezeným. 3 

 

2.3. Společnost s ručením omezeným 

Definici společnosti s ručením omezeným nalezneme od 1. 1. 2014 v Zákoně o 

obchodních korporacích (dále také „ZOK“). Tato definice zní: „Společnost s ručením 

omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké 

nesplnili vkladové povinnost podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli 

věřitelem vyzváni k plnění.“ 4 Taková společnost potom může být označována 

zkratkou „s. r. o.“ nebo „spol. s. r. o.“.  

Společnost s ručením omezeným se stejně jako ostatní obchodní společnosti zakládá 

dle českého právního řádu, právnickou osobou. To znamená, že může nabývat práv a 

zavazovat se, může být žalobkyní i žalovanou v soudním řízení, může být účastníkem 

správního řízení atd. Společnost se musí zapisovat do obchodního rejstříku, z čehož se 

předpokládá, že je založena za účelem podnikání. Kromě toho, že se společnost s ručením 

omezeným zakládá především za účelem podnikání, lze ji založit i za jiným účelem (např. 

                                                 
3 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 12.  
4 Zákon č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012, Zákon o obchodních korporacích. In: Sbírka zákonů. 22. 3. 2012, 

částka 34. PDF online. ISSN 1211-1244 § 132. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6145
http://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://worldcat.org/issn/1211-1244
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humanitární pomoc aj.). Taková společnost naplňuje znaky veřejně prospěšných právnických 

osob. 5  

Spol. s. r. o. se řadí společně s akciovou společností či komanditní společností mezi 

kapitálové společnosti. Tento fakt nalezneme také v ZOK v § 1, odst. 2. V popředí zájmu tedy 

stojí vklad společníka, nikoliv osobní kvality, přesto se v některých aspektech společnost 

s ručením omezeným přibližuje osobním společnostem. 6 

 

2.4. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným 

1) Omezené ručení společníků 

Společníci ručí za dluhy společnosti pouze do výše nesplněné vkladové povinnost, a to 

dle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. Jakmile společníci splatí své vklady a toto 

splacení je zapsáno do obchodního rejstříku, za dluhy společnosti již neručí.  

 

2) Základní kapitál 

Tradiční funkcí základního kapitálu byla jakási jistota pro věřitele, která má 

kompenzovat omezené ručení společníků. Tato zásada je již nově v zákoně o 

obchodních korporacích oslabena, jelikož základní kapitál může činit pouze 1 Kč.  

 

3) Flexibilita a relativní jednoduchost úpravy 

Společníci mají možnosti při formování konkrétního uspořádání společnosti. 

Flexibilita a relativní jednoduchost však zároveň představuje značné nebezpečí pro 

společníky, kteří se spoléhají na zákonnou úpravu a nebudou věnovat dostatečnou 

pozornost úpravě práv a povinností společníků ve společenské smlouvě. Nová úprava 

může vést k nepříjemným překvapením pro společníky. Společníci musí věnovat 

sepisování společenské smlouvy dostatečný čas a péči. 7 

 

 

 

                                                 
5 BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2006, xvii, 660 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 80-717-9441-4. 
6 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-

7263-870-3. Str. 16 – 17.  
7 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-

7263-870-3. Str. 18.  
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2.5. Práva a povinnosti společníků 

2.5.1. Práva společníků 

a) Právo na podíl ze zisku (§ 161 ZOK) 

V případě, že společnost bude mít zisk, je možné jej rozdělit mezi společníky. Zisk 

může být rozdělen i mezi členy dozorčí rady, jednatele i jiné osoby, pokud to stanoví 

společenská smlouva. Nově je i možnost vyplácet zálohy na podíl na zisku.  

Podíl na zisku se stanovuje na základě řádné či mimořádné účetní uzávěrky, kterou 

schvaluje valná hromada. V případě, že dojde ke ztrátě, nemůže být vyplacen podíl na 

zisku a společníci musí uhradit tuto ztrátu, nebo musí být převedena na účet 

neuhrazené/nerozdělené ztráty minulých let nebo musí být převeden na účet 

rezervního fondu, je-li zřízen. 

b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku (právo na vypořádací podíl) 

Právo na vypořádací podíl vzniká, když je společnost zrušena a zpravidla následuje 

její likvidace. Dochází tedy ke zpeněžení majetku společnosti a k vyrovnání dluhů 

věřitelů. Poté je částka (v případě, že nějaká zůstane) označována jako likvidační 

zůstatek a je rozdělena mezi společníky.  

c) Právo na informace (§ 155 – 156 ZOK) 

Společník má celou dobu své účasti ve společnosti právo na informace o této 

společnosti. Je potřebné zajistit, aby společník mohl vykonávat svá ostatní práva 

dostatečně kvalifikovaně. Právo na informace zahrnuje i možnost nahlížet do podkladů 

týkajících se společnosti.  

d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě 

Na valné hromadě může společník uplatňovat své právo na řízení společnosti. Účastnit 

se ji mohou tedy všichni společníci.  

e) Společnická žaloba (§ 157 – 160 ZOK) 

Jedná se o žalobu, kterou podává společník, a to jako zástupce společnosti. Společník 

zastupuje společnost před soudem, aniž by byl jejím jednatelem či k tomu měl zvláštní 

plnou moc. Smyslem je umožnit společníkovi bránit zájmy společnosti v případech, 

kdy jednatelé s uplatněním zájmů společnosti u soudu váhají. Taková žaloba jde 

použít v případě, kdy jednatel způsobil společnosti újmu, člen dozorčí rady způsobil 

společnosti újmu atd. 8 

                                                 
8 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-

7263-870-3. Str. 140-149. 
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f) Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady 

Takovéto právo, i přesto, že náleží každému společníkovi, má význam pro menšinové 

společníky. Důvodem je, že jim umožňuje dosáhnout toho, aby usnesení valné 

hromady, která byla přijata např. v rozporu s právními předpisy, byla prohlášena za 

neplatnou. Menšinový společník se tak může bránit zneužití většiny. 9 

 

2.5.2. Povinnosti společníků 

a) Povinnost loajality (§ 150 – 151 ZOK) 

Tato povinnost je chápána jako povinnost brát ohled na zájmy společnosti i ostatních 

společníků. Ve výjimečných případech má společník tyto zájmy aktivně podporovat. 

Přičemž v zákoně je stanovena pouze povinnost brát ohled na zájmy společnosti.  

b) Vkladová povinnost 

Jedná se o jeden z pojmových znaků společnosti s ručením omezeným. Každý ze 

společníků má povinnost vložit do základního kapitálu minimální částku stanovenou 

společenskou smlouvou. Vkladové povinnosti nemůže být společník zproštěn. 

Minimálně výše vkladu dle nového zákona je pouhá 1 Kč, čímž je tato povinnost 

výrazně oslabena. Společníci se mohou domluvit ve společenské smlouvě na vyšší 

částce, která bude představovat základní kapitál. 

c) Příplatková povinnost 

Příplatková povinnost je taková, kterou může valná hromada uložit společníkům. 

Konkrétně jde o povinnost poskytnout peněžitý příplatek do vlastního kapitálu 

společnosti. Tyto příplatky společníci poskytuje dle výše svých podílů, pokud 

společenská smlouva nestanoví jinak. Společník, který pro příplatkovou povinnost 

nehlasoval, může ze společnosti vystoupit.  

d) Povinnost odevzdat kmenový list (§ 152 – 154 ZOK) 

Tato povinnost se vztahuje pouze k případu, kdy společnost vydala kmenové listy. 

Tyto kmenové listy musí společník odevzdat v případě stanovených zákonem, 

případně na základě výzvy společnosti. 10 

V případě vyloučení společníka je třeba, aby kmenový list odevzdal bez zbytečného 

odkladu. V ostatních případech stanovuje lhůtu k odevzdání jednatel.11 

                                                                                                                                                         
 
9 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-

7263-870-3. Str. 140-149. 
10 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 91-96. 
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e) Ručení společníků 

Vedle vkladové povinnosti je dalším znakem společnosti s ručením omezeným také 

omezené ručení společníku za dluhy společnost. Společníci ručí společně a nerozdílně 

za dluhy společnosti, a to do té výše, v jaké nesplnili svou vkladovou povinnost.  

f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby při úpadku společnosti 

Společníci mohou ručit za splnění povinností společnosti navíc i v případě jejího 

úpadku. O takovéto ručení společníka, který je vlivnou a/nebo ovládající osobou 

společnosti, může rozhodnout na návrh věřitele nebo insolvenčního správce soud. A to 

pouze za předpokladu, že společník věděl nebo měl a mohl vědět, že společnost je 

v hrozícím úpadku a neučinil vše potřebné a rozumně předpokládatelné k jeho 

odvrácení. 12 

 

2.6. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

Je nutné rozlišovat pojmy založení a vznik společnosti. Vzniku společnosti s ručením 

omezeným totiž předchází její založení. Má-li tedy společnost vzniknout, musí být nejdříve 

založena.  

Společnost s ručením omezeným je kapitálovou obchodní společnosti, tedy obchodní 

korporací (právnickou osobou). Nová systematika soukromého práva také přinesla 

systematickou změnu právní úpravy. V zákoně o obchodních korporacích nenalezneme tolik 

obecných ustanovení. Novou právní úpravu, která se týká obecného vymezení právnické 

osoby, nalezneme v novém občanském zákoníku. 13 

 

2.6.1. Založení společnosti s ručením omezeným 

Podstatou založení společnosti je uzavření společenské smlouvy, případně zakladatelské 

listiny (v případě jednoho společníka).  

Společníkem může být v zásadě jakákoliv fyzická či právnická osoba. V zákoně není již 

určen minimální ani maximální počet společníků. Není vyloučeno, aby společnost s ručením 

omezeným s jediným společníkem, byla jediným společníkem jiné společnosti s ručením 

                                                                                                                                                         
 
12 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 91-96.  
13 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-

7263-870-3. Str. 30 – 33. 
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omezeným. To znamená, že řetězení společností je přípustné, oproti ustanovení v obchodním 

zákoníku, které stanovilo, že toto řetězení bylo nepřípustné (§ 105 odst. 2 ObchZ).  

Práva a povinnosti společnosti s ručením omezeným vznikají až po zápise do 

obchodního rejstříku. V mnoha případech je ale třeba jednat již před tímto zápisem (např. 

uzavření nájemní smlouvy, objednání materiálu atd.). Zákon upravuje tedy předběžnou 

společnost a stanoví, že za společnost lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Za 

takovou společnost může jednat kdokoliv, ale musí být jasné, že jedná jménem společnosti.  

Ještě před vznikem společnosti je třeba vnést do společnosti zcela nepeněžité vklady a 

alespoň zčásti (30 %) splatit vklady peněžité. Tyto vklady přijímá a spravuje správce vkladů.  

Dále také před podáním na návrh zápisu společnosti do obchodního rejstříku je zapotřebí 

získat oprávnění k podnikání. Postupuje se dle živnostenského zákona, případně podle 

zvláštních předpisů.  

Se založením společnosti vznikají také zřizovací výdaje, které se týkají nákladů 

související se založením a vznikem společností. Zejména se jedná o souhrn výdajů 

vynaložených na založení účetní jednotky, soudní poplatky, výdaje na pracovní cesty apod. 14 

 

Společenská smlouva 

Jedná se o zásadní dokument společnosti s ručením omezeným. Společnost dále může 

upravit své fungování v dalších dokumentech, jako jsou stanovy. Zákon s takovými 

dokumenty nepočítá, ale ani je nezakazuje.  

Zákon v případě společenské smlouvy ustupuje v případě řešení některých otázek do 

pozadí a umožňuje tak společenské smlouvě upravit některé věci svým obsahem odlišně od 

samotného zákona. Je třeba věnovat velikou pozornost textu společenské smlouvy. Na jednu 

stranu sice zákon o obchodních korporacích dává společníkům více svobody, na druhé straně 

ale není ZOK tak přísný, jako byl obchodní zákoník. To znamená, že ani nechrání společnosti 

či společníky samotné před určitými právními jednáními. 15 

Společenská smlouva musí mít písemnou formu a také minimální obsahové náležitosti 

stanovené zákonem. V případě, že by vznikla společenská smlouva, která by neměla 

předepsanou podobu, jednalo by se o neplatnou smlouvu. Náležitosti smlouvy přezkoumává 

soud i bez návrhu.  

                                                 
14 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-

7263-870-3. Str. 30 - 31.  
15 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-

7263-870-3. Str. 37 – 39.  
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Při sepsání společenské smlouvy platí nutnost sepsat ji formou notářského zápisu (to 

samé se týká změny společenské smlouvy).  

Aby byla společenská smlouva platná, je třeba: 

- shoda mezi zakladateli společnosti s ručením omezeným ohledně obsahu 

společenské smlouvy, 

- písemná forma, 

- forma veřejné listiny – notářský zápis, 

- podpis všech zakladatelů a podpis notáře.16 

 

1) Podstatné náležitosti společenské smlouvy 

Kromě formálnosti musí společenská smlouva splnit náležitosti také svým obsahem.  

Podstatné náležitosti stanoví § 146 odst. 1 ZOK:  

a) Firma (§ 123 odst. 1 NOZ, §146 odst. 1 písm. a) ZOK) 

Firma je jméno, pod kterým je společnost zapsána do obchodního rejstříku. 

Takováto firma musí být nezaměnitelná, jedinečná a nesmí působit klamavě. Může 

obsahovat jméno člověka, ke kterému má společnost zvláštní vztah. 

b) Sídlo (§ 123 odst. 1 NOZ) 

Je postačující uvést ve společenské smlouvě obec, kde je sídlo společnosti; úplná 

adresa se zapisuje do obchodního rejstříku. Výhodou je, že při změně adresy 

v rámci obce, není třeba měnit společenskou smlouvu. Sídlo může být i v bytě, ale 

nesmí to narušit pořádek a klid v domě. 17 

c) Předmět podnikání/předmět činnosti (§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. b) 

ZOK) 

Společnost s ručením omezeným může být založena za účelem podnikání, či za 

jiným účelem (tehdy se jedná o předmět činnosti).  

Předmět podnikání uvedený ve společenské smlouvě by měl odpovídat názvosloví, 

které používá živnostenský zákon, případně předpisy upravující jiné než 

živnostenské podnikání. 18 

d) Určení společníků (§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK) 

                                                 
16 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 45 – 47.  
17 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 45 – 46. 
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Součástí smlouvy jsou také údaje o společnících. V případě fyzické osoby se uvádí 

jméno a bydliště, v případě právnické osoby se uvádí název a sídlo.  

Je vhodné zmínit novou úpravu manželského práva obsaženou v novém 

občanském zákoníku. Nově je součástí společného jmění i podíl manžela 

v obchodní společnosti, pokud tento manžel nabyl podíl v obchodní společnosti za 

trvání manželství.  

e) Určení druhu podílů (§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK) 

Jeden druh podílu tvoří podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti. 

Zákon tedy upravuje pouze tzv. základní podíl, se kterým jsou spojena práva a 

povinnosti upravené v zákone o obchodních korporacích. Je ale možné přiřadit 

podílu další práva a povinnosti a vytvořit tak další dva druhy podílů. Jedná se o 

podíly, se kterým bude spojeno např. přednostní právo na výplatu zisku nebo 

podíly, se kterými je spojena povinnost osobní účasti na činnosti společnosti.  

f) Výše vkladu (§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK) 

Společenská smlouva musí také určit minimální výši vkladu. Minimální výše 

každého společníka je ze zákona 1 Kč. Společenská smlouva může určit i vyšší 

výši vkladu. Pro jednotlivé společníky může být výše vkladu stanovena různě. 

g) Výše základního kapitálu (§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. f) ZOK) 

Základním kapitálem je souhrn všech vkladu (součet peněžitých a nepeněžitých 

vkladů společníků). Vzhledem k možnému jedinému společníkovi, může být 

základní kapitál 1 Kč.19 

h) Jednatelé (§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK) 

Společenská smlouva určí počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. 

Nový občanský zákoník také vyžaduje, aby bylo určeno, kdo jsou první jednatelé. 

Tento údaj lze po vzniku společnosti ze společenské smlouvy vypustit.  

i) Správce vkladů (§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK) 

Správce je ta osoba, která před vznikem společnosti přijímá a spravuje splacené či 

vnesené předměty vkladů. Po vzniku společnosti lze tento údaj ze společenské 

smlouvy vypustit. Správcem vkladu může být jak fyzická, tak právnická osoba.  

j) Údaje o nepeněžitém vkladu (§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK) 

Tento údaj je třeba zanést do společenské smlouvy pouze v případě nepeněžitého 

vkladu. Je povinný popis takového vkladu, ocenění, částka, kterou se započítává 

                                                 
19 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 46 - 48. 
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na emisní kurs a určení osoby znalce. Po vzniku společnosti ho lze opět ze 

společenské smlouvy vypustit. 20 

 

2) Další možná ustanovení předvídaná zákonem 

Mezi další možná ustanovení předvídaná zákonem může patřit změna společenské 

smlouvy, podíl na zisku, příplatková povinnost, určení postupu nakládání s uvolněným 

podílem, vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku, kmenový list, vyloučení 

rozhodování mimo valnou hromadu, zákaz rozdělení podílu, vyloučení přechodu 

podílu na dědice/právního zástupce a lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku. 

 

3) Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá 

Ve společenské smlouvě je možno upravit jiné otázky týkající se společnosti 

s ručením omezeným. Např. zakotvení povinnosti jednatele informovat pravidelně 

písemně společníky o záležitostech společnosti či možnost zřídit další orgány 

společnosti. 21 

2.6.2. Vznik společnosti s ručením omezeným 

Vznik společnosti s ručením omezeným se řídí následujícími právními předpisy:  

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákon, 

- zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), 

- zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.22 

 

1) Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává na formuláři (§ 18 RejZ). Formulář 

se vyplňuje elektronicky na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti 

(www.justice.cz). Vyplněný formulář je poté možno zaslat soudu v elektronické 

podobě či vytisknout a zaslat soudu v listinné podobě.  

                                                 
20 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 49 – 50. 
21 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 51 – 57. 
22 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-

7263-870-3. Str. 32 – 33.  
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Návrh podávají (podepisují) všichni jednatelé, podpisy na formuláři musí být úředně 

ověřeny (v listinné podobě) či podepsán uznávanými elektronickým podpisy (v 

elektronické podobě).  

Zápis je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 6 000 Kč.  

2) Zápis notářem 

Na základě nových podmínek je možné, aby zápis provedl notář, který sepsal 

společenskou smlouvu. Také zároveň vloží potřebné listiny do sbírky listin.  

3) Lhůta pro podání návrhu 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku je nutno podat do šesti měsíců ode dne 

založení společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinou lhůtu. V případě 

nepodání návrhů je postupováno tak, jako by zakladatelé odstoupili od smlouvy. 23 

4) Přílohy 

Návrh musí obsahovat následující přílohy: 

- společenská smlouva, 

- doklad o splacení vkladu, 

- znalecký posudek, 

- souhlas zapisovaných osob, 

- oprávnění k podnikání, 

- právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo společnosti, 

- doručovací adresa.24 

 

2.7. Orgány společnosti 

Obecné ustanovení o orgánech s. r. o. nalezneme v občanském zákoníku. Zákon o 

obchodních korporacích potom pouze upravuje odchylky u jednotlivých orgánů.  

Společnost s ručením omezeným vytváří povinně dva orgány. Jedná se o valnou 

hromadu, což je nejvyšší orgán společnosti a také jednatele, což je statutární orgán. V případě, 

že se bude jednat o subjekt veřejného zájmu ve smyslu zákona o auditorech a společnost byla 

nucena vytvářet ještě výbor pro audit, bude muset společnost vytvořit ještě jeden orgán, a to 

dozorčí radu. Také společenská smlouva může stanovit povinnost zřídit další orgány.  

 

                                                 
23 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 42 – 43. 
24 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 42 – 43. 
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2.7.1. Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a také jedinou možností společníků 

zásadně ovlivňovat společnost, a to jak její vnitřní právní režim a vnitřní chod, tak také její 

vnější vztahy. Valná hromada nemá právní subjektivitu a stejně tak jako ostatní orgány, je 

projevem vnitřní organizační struktury společnosti coby právnické osoby. 25 

Vzhledem k tomu, že je dáno zákonem vytvářet povinně valnou hromadu, existuje již 

od vzniku společnosti až po její zánik. Její působnost je dána zákonem, společenskou 

smlouvou a stanovami. U společnosti s ručením omezeným se můžeme setkat se třemi typy 

valné hromady, a to:  

1) Řádná 

Jedná se o valnou hromadu opakovaně svolávanou v termínech do značné míry 

pravidelných, určených zákonem, společenskou smlouvou či stanovami. Valná 

hromada se svolává minimálně jednou ročně.  

2) Mimořádná 

Mimořádná valná hromada je taková, která se nekoná v termínu daném zákonem, 

společenskou smlouvou či stanovami a zároveň se nekoná namísto valné hromady, 

která se nesešla v usnášeníschopném stavu. Taková valná hromada je svolávána 

buď z důvodu kvalifikované žádosti společníků, nebo z důvodu právní situace 

předvídané zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami. Také může být 

svolána z důvodu výhradního rozhodnutí jednatelů.  

3) Náhradní 

Za náhradní valnou hromadnou je považována ta, která je svolávána proto, že se 

původně svolaná valná hromada nekonala pro neusnášeníschopnost. 26 

 

Působnost valné hromady 

Působnost valné hromady je velice široká, jednak řeší otázky vyhrazené zákonem (§ 

190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), jednak otázky vyhrazené společenskou 

smlouvou (§ 190 odst. 2 písm. o) zákona o obchodních korporacích). Kromě toho může valná 

hromada rozhodovat i o otázkách, které spadají do působnosti jednatelů. V případě, že valná 

                                                 
25 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 117 – 141. 

26 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. V Praze: 

C.H. Beck, c2011, xxiii, 526 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-391-2. 
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hromada rozhodne v otázkách, které nespadají do její působnosti, nebude mít toto rozhodnutí 

právní účinky. 

 

1) Působnost stanovená zákonem 

Tato působnost je obsažena v zákoně o obchodních korporacích, konkrétně v §190 

odst. 2. Patří zde především: 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 

- rozhodování o změnách výše základního kapitálu, 

- rozhodování o připuštění nepeněžitého vkladu, 

- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti 

pohledávce na splnění vkladové povinnosti, 

- volba odvolání jednatele, 

- volba odvolání dozorčí rady, je-li zvolena, 

- volba a odvolání likvidátora, určí-li tak společenská smlouva, 

- schvalování udělení a odvolání prokury, 

- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, určí-li tak společenská smlouva,  

- a další.  

 

2) Působnost stanovená společenskou smlouvou 

Je třeba dbát na to, aby valné hromadě nebyla svěřena působnost, kterou zákon 

zakazuje přenést. Typickým příkladem je zákaz přenést na valnou hromadu 

rozhodování o otázkách obchodního vedení a zastupování společnosti. Také je 

velice nutné, aby působnost vymezená společenskou smlouvou byla dostatečně 

určitá.  

 

3) Působnost vyhrazená valnou hromadou 

Valná hromada si může vyhradit rozhodnutí o otázkách, které spadají do 

působnosti jiných orgánů (jednatelů, případně dozorčí rady). 27 

 

 

 

 

                                                 
27 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 131. 
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Svolání valné hromady 

Valná hromada se svolává minimálně jednou za účetní období; za účetní období se 

považuje 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, buď se shoduje s kalendářním, nebo 

hospodářským rokem. Požadavek na častější svolávání valné hromady může stanovit 

společenská smlouva. 28 

Důvody pro svolání valné hromady:  

1) První důvodem je, jak již bylo zmíněno, uplynutí určité doby. Tedy valná 

hromada se musí konat nejméně jednou ročně, přičemž může být ve společenské 

smlouvě stanoveno, že se musí konat i vícekrát. 

2) Dále je jednatel společnosti povinen svolat valnou hromadu v případě, že celková 

ztráta společnost dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních 

zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu 

nebo lze-li předpokládat či již nastal úpadek společnosti.  

3) Valnou hromadu mohou svolat také společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 

10 % základního kapitálu. Společenská smlouva může určit toto právo i jiným 

společníkům s nižším vkladem.  

4) Ve společenské smlouvě mohou být napsány i jiné důvody pro svolání valné 

hromady.  

  

2.7.2. Jednatel 

Jednatel je statutárním orgánem společnosti a zajišťuje obchodní vedení. Náleží mu 

veškerá další působnost, která nespadá do působnosti jiných orgánů. Společnost může mít 

jednoho či více jednatelů, v případě více jednatelů se jedná o kolektivní orgán. Konkrétní 

počet jednatelů musí být dle ZOK stanoven ve společenské smlouvě.  

Nově od roku 2014 je zaveden zcela nový způsob volby a odvolání jednatele 

kumulativním hlasováním, jednatel dále také nově nedoručuje své odstoupení z funkce 

ostatním jednatelům. Jednatel také nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro 

obchodní korporaci nevhodná. 29 

 

                                                 
28 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 131. 
29 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Zákon o obchodních korporacích s komentářem: s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje 

obchodní zákoník. Praha: Grada, 2014, 85 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-247-4834-4. 
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Vznik a zánik funkce jednatele 

Funkce jednatele může vzniknout třemi způsoby, a to: 

1) Povoláním do funkce jednatele zakladatelským právním jednáním, společenskou 

smlouvou. 

2) Volbou v průběhu existence – je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny hlasů 

společníků přítomných na valné hromadě; oproti původní právní úpravě se nic 

nezměnilo. 

3) Jmenováním do funkce rozhodnutím soudu – nově zavedená možnost v zákoně o 

obchodních korporacích; v případě, že zanikne funkce jednatele společnosti, musí 

společnost do jednoho měsíce od zániku funkce zvolit jednatele nového – pokud tak 

neučiní, jmenuje jednatele soud (pouze návrh osoby, která prokáže zájem).30 

 

Důvody zániku funkce jednatele: 

1) Smrt 

2) Odstoupení 

V případě odstoupení z funkce jednatel tuto skutečnost oznámí odstupujícímu orgánu, 

který jej zvolil (společníkům resp. valné hromadě). Nově jednatel nemůže oznamovat 

své odstoupením ostatním jednatelům. Pokud je společnost pouze jednočlenná, 

oznamuje své odstoupení jedinému společníkovi, přičemž funkce jednatele skončí 

uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce. Jednatel 

také nově nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro obchodní korporaci 

nevhodná. 

3) Odvolání z funkce 

Každý jednatel musí být odvolatelný, tuto skutečnost nemůže změnit ani ustanovení 

ve společenské smlouvě. V případě, že společenská smlouva nestanoví, že se jednatelé 

volí a odvolávají kumulativním hlasováním, odvolává jednatele z funkce valná 

hromada prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné hromadě. 

4) Zánik právnické osoby, která je jednatelem  

Společnost je v tomto případě povinna do jednoho měsíce ode dne zániku funkce 

zvolit nového jednatele. 31 

 

                                                 
30 BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2006, xvii, 660 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 80-717-9441-4. Str. 226.  
31 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným: komentář. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 186- 

198 
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Kompetence, obchodní vedení a jiné povinnosti jednatele 

1) Kompetence – okruh záležitostí, o kterých v rámci společnosti rozhoduje jednatel; 

vymezení je jak pozitivní (jednatel zastupuje společnost, zajišťuje obchodní vedení i 

vedení účetnictví), tak negativní (jednateli náleží veškerá působnost, která není 

zákonem, společenskou smlouvou nebo orgánem veřejné moci svěřena jinému orgánu 

společnosti). 

2) Obchodní vedení – jedná se o činnost jednatele, která směřuje dovnitř společnosti a 

představuje rozhodování o řízení společnosti; zákon nedefinuje pojem obchodního 

vedení, ovšem výklad tohoto pojmu je ustanoven v judikatuře Nejvyššího soudu: 

„Obchodním vedením společnosti ve smyslu ustanovení § 134 ObchZ je řízení 

společnosti, tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně 

rozhodování o podnikatelských záměrech. Právní úkon, kterým se realizuje rozhodnutí 

o obchodním vedení společnosti, jež má více jednatelů, je jednání jménem společnosti, 

k němuž je oprávněn každý z jednatelů samostatně, nestanoví-li společenská smlouva 

nebo stanovy jinak.“32 

3) Další povinnosti  

Mezi další povinnosti stanovené zákonem se řadí: 

- zajištění vedení seznamu společníků, 

- v souvislosti s vedením seznamu společníků je jednatel povinen zajistit, aby 

společnost seznam společníků užívala pouze pro své interní účely nebo se 

souhlasem společníků, jichž se údaje týkají, 

- měnit společenskou smlouvu v návaznosti na rozhodnutí společníků či valné 

hromady, 

- poskytovat společníkům a jejich zástupcům informace týkající se společnosti, 

- rozhodovat o poskytnutí dobrovolného příplatku společníků do vlastního 

kapitálu společnosti, 

- v souladu se zákonem a společenskou smlouvou svolávat valnou hromadu 

společnosti a účastnit se valné hromady společnosti.33 

 

                                                 
32 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. srpna 2004, sp. zn. 29 Odo 479/2003.  
33 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 158 – 162. 
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2.7.3. Dozorčí rada 

Společnost nemá povinnost zřídit dozorčí radu, tuto povinnost však mohou uložit jiné 

zákony (např. zákon o přeměnách pro případy přeshraniční fúzi), dále také může být tato 

povinnost zakotvena ve společenské smlouvě. Z toho vyplývá, že je dozorčí rada orgánem 

fakultativním. V tomto směru se oproti staré úpravě nic nezměnilo.  

Nově není určen minimální počet členů dozorčí rady, tento počet je stanoven ve 

společenské smlouvě a není vyloučeno, aby dozorčí rada měla pouze jednoho člena. 

V případě, že má dozorčí rada více členů, jedná se o kolektivní orgán. Potom je zvolen 

předseda, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující.  

Členem dozorčí rady může být jak fyzická, tak právnická osoba. Dále musí být člen 

plně svéprávný a nesmí být u něj dány překážky provozování živnosti či překážky výkonu 

funkce.  

Mezi hlavní úkoly dozorčí rady patří kontrola činnosti valné hromady a také kontrola 

účetních knih a jiných dokladů. 34 

Působnost dozorčí rady 

- dohlíží na činnost jednatelů, 

- nahlíží do obchodních a účetních knih či jiných dokladů a účetních závěrek a 

kontroluje tam obsažené údaje, 

- podává za společnost žalobu na náhradu újmy způsobenou jednatelem nebo na 

plnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o vypořádání újmy, žalobu na 

náhradu újmy způsobenou členem dozorčí rady či vlivnou osobou, žalobu na 

splnění vkladové povinnosti či vyloučení společníka za společnosti pro 

neplnění vkladové povinnosti, 

- podává jednou ročně zprávu o své činnost valné hromadě. 35 

 

                                                 
34 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-

7263-870-3. Str. 231 – 135.  
35 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 173.  
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2.8. Zrušení, likvidace a zánik společnosti 

2.8.1. Zrušení společnosti 

Společnost se zrušuje buď rozhodnutím společníků nebo valné hromady, uplynutím 

doby, dosažením účelu nebo rozhodnutím soudu. V praxi je nejčastější dobrovolné zrušení 

(rozhodnutí společníků nebo valné hromady) a nedobrovolné zrušení (rozhodnutí soudu). 

 

1) Dobrovolné zrušení 

O zrušení rozhodují všichni společníci, a to dohodou, která musí mít formu 

notářského zápisu. Kompetence může být taktéž přesunuta na valnou hromadu 

společenskou smlouvou.  

O zrušení je vhodné rozhodnout do jednoho měsíce, případně odložit účinnost tohoto 

rozhodnutí k prvnímu dni měsíce. Souvisí to s povinností uzavřít účetní knihy a 

sestavit účetní závěrku.  

Rozhodnutí o zrušení lze změnit, a to až do okamžiku, než je naplněn účel likvidace. 

V případě, že se na zrušení stále trvá, přejde společnost do fáze likvidace.  

 

2) Nedobrovolné zrušení 

S nedobrovolným zrušením souvisí rozhodnutí soudu, ovšem takovéto rozhodnutí 

musí být podloženo zákonným důvodem. Jedná se o situaci, kdy společnost porušuje 

právo natolik závažným způsobem, že její další existenci již nelze tolerovat. Důvody 

jsou vymezeny v § 172 odst. 1 NOZ, další se nacházejí v ZOK a v dalších právních 

předpisech.  

 

Na základě NOZ může soud zrušit společnost pokud: 

- vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje 

veřejný pořádek, 

- nesplňuje předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti, 

- nemá déle než 2 roky fungující statutární orgán. 36 

 

 

 

                                                 
36 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 177 – 180.  
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Další důvody obsaženy v ZOK: 

- společnost pozbyla všechna podnikatelská oprávnění, 

- společnost není schopna déle než 1 rok vykonávat svou činnost, 

- společnost nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi 

společníky, 

- společnost provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou 

vykonávat jen fyzické osoby, bez pomocí těchto osob. 37 

 

3) Uplynutí doby 

Uplynutí doby se týká společnosti, která byla založena na dobu určitou. Potom 

dochází ke zrušení společnosti automaticky v den, kdy uvedená doba uplyne. 

 

4) Dosažení účelu 

Ve společenské smlouvě může být uvedeno, že existence společnosti je vázána na 

určitý konkrétní účel. Společnost se zrušuje automaticky v den, kdy dojde k naplnění 

účelu. 38 

 

2.8.2. Likvidace 

Po zrušení společnosti nadchází její likvidace. Účelem je vypořádat majetek a dluhy 

zrušené společnosti a případně zůstatek (likvidační) vyplatit mezi společníky.  

Likvidací se rozumí přechodná fáze mezi zrušení a zánikem společností, přičemž 

společnost stále existuje, ale směřuje ke svému zániku. Cílem likvidace je zpeněžit majetek 

společnosti a uhradit její dluhy. Zbylý majetek je rozdělen mezi společníky jako likvidační 

zůstatek. Po vstupu společnosti do likvidace je možné činit pouze kroky, které vedou 

k naplnění účelu likvidace a společnost musí používat dodatek „v likvidaci“. Působnost 

jednatele dále přechází na likvidátora (pouze v rozsahu omezeném na naplnění účelu 

likvidace).  

Likvidace končí okamžikem, kdy je požadovaným způsobem naloženo s likvidační 

podstatou. Likvidátor je poté povinen podat do 30 dnů od skončení likvidace návrh na výmaz 

společnosti z obchodního rejstříku.  

                                                 
37 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 178 – 179.  
38 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 180.  
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2.8.3. Zánik 

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Návrh je podáván na tzv. 

inteligentním formulář (dostupném na www.justice.cz). Návrh může být opět podán 

v elektronické či listinné podobě a musí být ověřen.  

Návrh na zápis se dokládá listinami, kterými jsou: 

- doklad o výzvě věřitelům, 

- souhlas správce daně s výmazem společnosti z obchodního rejstříku.  

Po zániku společnosti ručí společníci za dluhy společnosti, pouze do výše svého 

podílu na likvidačním zůstatku. 39 

  

                                                 
39 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 180 – 195.  

http://www.justice.cz/
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3. Srovnání stávající a dřívější právní úpravy založení a vzniku 

společnosti s ručením omezeným 

Do konce roku 2013 byla společnost s ručením omezeným upravena v obchodním 

zákoníku – nevýhodou byla zejména aplikovatelnost části ustanovení určených pro akciové 

společnosti, a to i na tuto právní formu. Od 1. 1. 2014 je společnost s ručením omezeným 

upravena v zákoně o obchodních korporacích a část relevantní úpravy nalezneme také 

v novém občanském zákoníku.  

Nevýhodou koncepce právní úpravy je fakt, že není soustředěna pouze do jednoho 

právní předpisu, nýbrž do dvou zákonů. Ty na sebe navíc navzájem odkazují – někdy i 

opakovaně. Důsledkem je, že tato skutečnost může způsobovat jistou nepřehlednost pro 

čtenáře a uživatele.  

Základním pravidlem je, že speciální úprava (zákon o obchodní korporacích, případně 

obecná ustanovení zákona o obchodních korporacích vztahující se na všechny korporace) má 

přednost před úpravou obecnou (nový občanský zákoník). V některých případech je těžké 

rozhodnout, která z paralelních úprav má postavení speciální úpravy a tím pádem má při 

aplikaci přednost. 40 

Nová právní úprava je sice platná již od začátku roku 2014, ale firmy dostaly určitou 

dobu na úpravu svých zakladatelských listin, stanov a společenských smluv. To znamená, že 

majitelé společnosti s ručením omezeným museli provést změny nejpozději do června 2014. 

V případě, že by společníci nereagovali na novou právní úpravu či na výzvu rejstříkových 

soudů, může být společnost s ručením omezeným zrušena. 41 

Havel tvrdí, že nová regulace společnosti s ručením omezeným vznikala za jiných 

sociálních i znalostních okolností. V ohledu na zpřísnění podmínek pro s. r. o. se neztotožňuje 

s dnešním názorem legislativy z důvodu většího připodobnění k současným akciovým 

společnostem. Dle něj je správné připisovat jednodušším společnostem vyšší nároky. 42 

 

                                                 
40 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným: s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník. 

Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-870-3. Str. 13.  
41 PRUDÍKOVÁ, Dana. Změnit stanovy u eseróčka musíte do konce června. Jinak hrozí pokuta. Dostupné 

z:http://finance.idnes.cz/noz-zmenit-stanovy-u-spolecnosti-musite-do-konce-cervna-pka-

/viteze.aspx?c=A140502_2061487_viteze_zuk 
42 HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodně právní revue. 2011, 4., 

č. 12, str. 351. 

http://finance.idnes.cz/noz-zmenit-stanovy-u-spolecnosti-musite-do-konce-cervna-pka-/viteze.aspx?c=A140502_2061487_viteze_zuk
http://finance.idnes.cz/noz-zmenit-stanovy-u-spolecnosti-musite-do-konce-cervna-pka-/viteze.aspx?c=A140502_2061487_viteze_zuk
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3.1. Společnosti, které vznikly po 1. 1. 2014 

Společnosti, které vznikly po datu 1. 1. 2014 se budou řídit novou právní úpravou, 

tedy novým občanským zákoníkem a také zákonem o obchodních korporacích.   

 

3.2. Společnosti, které vznikly do 31. 12. 2013 

Vztah nové a dřívější právní úpravy řeší přechodná ustanovení obsažená v závěru 

nového občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích (ke společnostem se 

vztahují zejména ustanovení § 3041 a § 3042 NOZ a § 775 a § 777 ZOK). Smyslem 

přechodných ustanovení je určit pravidla pro použití nových předpisů na právní vztahy, které 

vznikly za účinnosti předpisů původních. Tato přechodná ustanovení jsou velmi nepřehledná 

a zčásti si navzájem odporují. To vyvolává řadu otázek.  

Společnosti, které vznikly do konce roku 2013, měly na výběr ze dvou možností. Buď 

se cíleně podřídily nové právní úpravě a nadále se řídily pouze zákonem o obchodních 

korporacích a novým občanským zákoníkem, nebo se nepodřídily a bude pro ně platit zčásti 

obchodní zákoník a zčásti nová úprava. Jakkoliv si společnost s ručením omezeným vybrala, 

musela upravit svou společenskou smlouvu do 1. 7. 2014 tak, aby vyhovovala ustanovením 

nové právní úpravy, od kterých se nelze odchýlit. 43 

 

3.2.1. Společnosti, které se podřídí nové právní úpravě 

Podřízení nové právní úpravě spočívá ve změně společenské smlouvy a zapsáním této 

skutečnosti do obchodního rejstříku. Od té chvíle se bude společnost řídit výlučně zákonem o 

obchodních korporacích a novým občanským zákoníkem.  

Společníci mají možnost se podřídit nové právní úpravě do 1. ledna 2016, kdy nastává 

otázka, jak je toto časové omezení vykládáno. Je sporné, zda budou mít po uplynutí této lhůty 

společnosti možnost se dodatečně právní úpravě podřídit či nikoliv. 44 

Údaj o podřízení se zapíše o obchodního rejstříku a nastává výslovným schválením 

společenské smlouvy nebo stanov na valné hromadě (případně na základě rozhodnutí jediného 

společníka). 45 

                                                 
43 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 

207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 15-16.  
44 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 

207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 16.  
45 PAVELEC, Tomáš. Podřízení se ZOK jako celku. Dostupné z: http://www.aktp.cz/cs/podrizeni-se-zok-jako-

celku/ 

http://www.aktp.cz/cs/podrizeni-se-zok-jako-celku/
http://www.aktp.cz/cs/podrizeni-se-zok-jako-celku/
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V podřízení nové právní úpravě spočívají jisté výhody i nevýhody. Hlavní výhodou je 

jistota, jaká zákonná ustanovení budou pro společnost platit. Společníci se na druhou stranu 

vystavují riziku, že se zásadní změní jejich postavení. Obrací se totiž některá pravidla dříve 

ustanovená v obchodním zákoníku.  

Jako příklad si uvedeme následující: 

„ Podle obchodního zákoníku mohl společník společnosti s ručením omezeným převést 

svůj obchodní podíl na jiného společníka pouze se souhlasem valné hromady (společenská 

smlouva mohla stanovit něco jiného, § 115 odst. 1 ObchZ). Společníci byli s takovou úpravou 

spokojení a společenská smlouva žádné zvláštní ustanovení v tomto směru neobsahuje. Pokud 

se společnost podřídí zákonu o obchodních korporacích, potom bude platit, že každý 

společník může svůj podíl převést na jiného společníka bez dalšího (§ 207 odst. 1 ZOK). 

Souhlasu valné hromady tedy nebude potřeba (také v tomto případě je samozřejmě možné 

společenskou smlouvu změnit).“ 46 

 

3.2.2. Společníci, kteří se nepodřídí nové právní úpravě 

Společnosti nemají povinnost se podřídit nové právní úpravě. Přesto se však nebudou 

moci řídi dosavadní úpravou – obchodním zákoníkem. Pro takové společnosti bude nová 

právní úprava platit také, té se vyhnout nelze. Na společnost s ručením omezeným, které 

vznikly před datem 1. 1. 2014, se použije donucující ustanovení nového občanského zákona a 

zákona o obchodních korporacích. Veliký význam bude mít společenská smlouva a pravidla 

tam uvedená. Taková pravidla nesmí být v rozporou se zákonem o obchodních korporacích. 47 

Společnost, která se tedy nepodřídí nové právní úpravě, se bude řídit společenskou 

smlouvou. Ta musela být však do 6 měsíců ode dne účinnosti zákona upravena v souladu 

s donucujícími ustanovení zákona o obchodních korporacích, s ustanoveními zákona o 

obchodních korporacích a ustanoveními dosavadního občanského zákoníku, která nejsou 

v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Není jasné, zda musí 

ustanovení společenské smlouvy vyhovovat také kogentním ustanovením obchodního 

zákoníku. V případě, že by tomu tak nebylo, mohli by společníci tohoto faktu zneužívat.  

                                                 
46 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 

207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 17.   
47 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 

207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 17. 
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Jestli nastane případ, kdy se společnost nepodřídí v dvouleté lhůtě ustanovením ZOK, 

její vnitřní uspořádání se bude řídit obojí právní úpravou. 48 

 

3.3. Nejdůležitější změny týkající se založení a vzniku společnosti s ručením 

omezeným 

V rámci rekodifikace došlo také ke změnám týkající se založení a vzniku společnosti 

s ručením omezeným. Nová právní úprava i nadále rozlišuje rozdíly mezi založením a 

vznikem s.r.o. Přičemž definice těchto pojmů má následující význam. 

 

Založení společnosti 

Založení společnosti s ručením omezeným spočívá v podepsání společenské 

smlouvy (v případě více zakladatelů) nebo v podepsání zakladatelské listiny (v případě 

jediného společníka). Taková společenská smlouva (zakladatelská listina) musí mít 

formu notářského zápisu.  

 

Vznik společnosti 

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nově je lhůta mezi 

založením a vznikem společnosti s ručením omezeným podle § 9 odst. 1 a 2 ZOK 

6 měsíců, ale jde měnit společenskou smlouvou. 49 

Úprava založení a vzniku společnosti s ručením omezeným je z velké části od 

roku 2014 obsažena v občanském zákoníku, nejen v zákoně o obchodních korporacích. 

Založení společnosti se např. týká §2716 odst. 1, Občanského zákoníku, který zní: 

„Zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem 

činnosti nebo věci, vzniká společnost.“ 50 

 

 

                                                 
48 ZUSKA, Karel a Iva VALOVÁ. Založení obchodní korporace podle nové zákonné úpravy a vliv nového 

zákona o obchodních korporacích na dosavadní společnost – část I. Dostupné 

z: http://www.epravo.cz/top/clanky/zalozeni-obchodni-korporace-podle-nove-zakonne-upravy-a-vliv-noveho-

zakona-o-obchodnich-korporacich-na-dosavadni-spolecnosti-cast-i-91379.html 
49 Zákon o obchodních korporacích s komentářem: s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník. Praha: 

Grada, 2014, 85 s. ISBN 978-80-247-4834-4. Str. 10-11.  
50 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 22. 3. 2012, částka 33. PDF 

online. ISSN 1211-1244 (dále jen OZ) § 22. 

  

http://www.epravo.cz/top/clanky/zalozeni-obchodni-korporace-podle-nove-zakonne-upravy-a-vliv-noveho-zakona-o-obchodnich-korporacich-na-dosavadni-spolecnosti-cast-i-91379.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/zalozeni-obchodni-korporace-podle-nove-zakonne-upravy-a-vliv-noveho-zakona-o-obchodnich-korporacich-na-dosavadni-spolecnosti-cast-i-91379.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24084
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24084
http://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://worldcat.org/issn/1211-1244
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Mezi hlavní důsledky rekodifikace soukromého práva lze zahrnout zejména širší 

rozsah možnosti úpravy společenské smlouvy. Společníci si mohou např.: 

- upravovat lhůtu mezi založením a vznikem společnosti s ručením omezeným, 

- vypustit část obsahových náležitostí společenské smlouvy po splnění 

vkladových povinností, 

- po vzniku společnosti mohou ze společenské smlouvy také vypustit údaj o 

určených prvních jednatelích společnosti (jedná se o vypuštění obligatorních 

náležitostí společenské smlouvy, které podle předchozí právní úpravy musel 

být ve společenské smlouvě po celou dobu existence společnosti). 

Kromě toho, že mohou společníci provádět různé úpravy společenské smlouvy 

(zakladatelské listiny), naskýtá se zde také širší možnost rozsahu zapisovaných skutečností a 

základných údajů do sbírky listiny. Jedná se následující:  

- ustanovení § 25 odst. 1. písm. k) Zákona o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob (dále jen ZVR) umožňuje, aby s.r.o. nechala do obchodního 

rejstříku zapsat i jinou důležitou skutečnost, na jejímž zápisu má společnost 

právní zájem a o jejíž zápis požádá; do roku 2014 bylo možné zapisovat do 

obchodního rejstříku jen ty skutečnosti, o nichž to výslovně stanovil zákon, 

- ustanovení § 66 písm. z) ZVR umožňuje založit do sbírky listin obchodního 

rejstříku i listiny, u nichž to výslovně nestanoví zákon – taková možnost byla 

do vydání nových právních předpisů zapovězena; založit půjdou pouze takové 

listiny, o jejichž uložení společnost požádá a na jejichž uložení má společnost 

právní zájem,  

- předzápis firmy podle § 48 odst. 2 ZVR umožňuje, aby zakládána společnost 

požádala o zápis firmy do obchodního rejstříku dříve, než požádá o celý svůj 

prvozápis; jedná se o „rezervování“ pro potřeby společnosti – předpokladem 

je, že do jednoho měsíce bude podán návrh na zápis do obchodního rejstříku, 

v opačném případě rejstříkový soud předzapsanou firmu vymaže. 51 

 

 

                                                 
51 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným: s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník. 

Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-870-3. Str. 36-37. 
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3.3.1. Založení společnosti 

Na rozdíl od zákona o obchodních korporacích, stanovil obchodní zákoník, že s. r. o. 

může mít maximálně 50 společníků. Zákon o obchodních korporacích již neurčuje minimální 

ani maximální počet společníků. Ten se pohybuje od jediného společníka až po několik 

desítek i stovek společníků.  

Bylo také povinné, aby zakladatelé pořídili seznam jednání a předložili ho valné 

hromadě ještě před založením společnosti. 52 

 

3.3.2. Povinná úprava společenské smlouvy 

Jak už bylo napsáno, společnosti musely do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona 

o obchodních korporacích přizpůsobit společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu) tak, aby 

tyto dokumenty neodporovaly donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích, a 

doručit je do sbírky listin. V případě, že tak neučinily, rejstříkový soud je k tomu vyzval a 

stanovil přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Po marném uplynutí lhůty může soud 

společnost zrušit a nařídit její likvidaci.  

Nadále musí mít společenská smlouva (zakladatelská listina) předepsanou formu a 

minimální obsahové náležitosti stanovené zákonem. Tyto náležitosti upravuje nový občanský 

zákoník, a to v § 123 odst. 1. „Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo 

právnické osoby, předmět činnosti, jaký má právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří, 

nestanoví-li to zákon přímo. Určí též, kdo jsou členové statutárního orgánu.„53 Další 

náležitosti uvádí zákon o obchodních korporacích. Když bude nadále v této práci zmíněna 

společenská smlouva, stejné úpravy se týkají i zakladatelské listiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 21, 24.  
53 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 22. 3. 2012, částka 33. PDF 

online. ISSN 1211-1244 (dále jen OZ) § 22. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24084
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24084
http://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://worldcat.org/issn/1211-1244
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Povinný obsah společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným.  

Obchodní zákoník 

§ 110 odst. 1 

Zákon o obchodních 

korporacích - § 146 odst. 1 

Obsahuje povinně po celou 

existenci s.r.o. 

Zákon o obchodních 

korporacích - § 146 odst. 2 

Obsahuje povinně při založení 

s.r.o. – později lze vypustit 

Firma a sídlo společnosti Firma společnosti  

Určení společníků uvedením 

firmy nebo názvu a sídla 

právnické osoby nebo jména 

a bydliště fyzické osoby 

Určení společníků uvedením 

jména, bydliště nebo sídla 

 

Předmět podnikání (činnosti) Předmět podnikání nebo 

činnosti společnosti 

 

Výše základního kapitálu a 

výše vkladu každého 

společníka včetně způsobu a 

lhůty splacení vkladu 

Výše základního kapitálu a 

výše vkladu nebo vkladů 

připadajících na podíl nebo 

podíly 

Vkladová povinnost 

zakladatelů včetně lhůty pro 

její splnění 

Jména a bydliště prvních 

jednatelů společnosti a 

způsob, jakým jednají 

jménem společnosti 

Počet jednatelů a způsob 

jejich jednání za společnost 

Údaj o tom, koho 

zakladatelé určují 

jednatelem nebo jednateli 

Jména a bydliště členů první 

dozorčí rady, pokud se 

zřizuje 

 Údaj o tom, koho 

zakladatelé případně určují 

jako členy jiných orgánů 

společnosti, kteří mají být 

podle zákona voleni valnou 

hromadou 

Určení správce vkladu  Určení správce vkladu 

Jiné údaje, které vyžaduje 

zákon 

Určení druhu podílů 

každého ze společníka a 

práv a povinností s nimi 

spojených, dovoluje-li 

společenská smlouva vznik 

různých druhů podílů 

U nepeněžitého vkladu jeho 

popis, jeho ocenění, částka, 

která se započítává na 

emisní kurz, a určení osoby 

znalce, který provede 

ocenění nepeněžitého vkladu 

Tab. 3.1. Zdroj: HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným: s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní 

zákoník. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-870-3. Str. 40-41.  
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Je třeba věnovat zvýšenou pozornost textu společenské smlouvy (zakladatelské 

listiny), jelikož zákon o obchodních korporacích sice dává nově společníkům více svobody a 

prostoru pro vlastní nastavení práv a povinností v rámci společnosti. Na druhé straně ale ZOK 

není tak přísný, jako byl obchodní zákoník – nechrání tedy ani společnost či společníky 

samotné před určitými právními jednáními, jako to činil obchodní zákoník. Pečlivá formulace 

společenské smlouvy (zakladatelské listiny) může společníky a společnost v budoucnu 

ochránit od řady překvapení a rizik, která nová právní úprava přináší. 54 

Vítanou změnou je skutečnost, že se obligatorní náležitosti společenské smlouvy 

rozdělují do dvou skupin. První skupinou jsou podstatné náležitosti, které musí společenská 

smlouva obsahovat. Jedná se např. o firmu společnosti, sídlo společnosti, určení společníku aj. 

Další skupinou jsou ty, jejichž význam se vyčerpá vznikem společnosti a splněním 

vkladových povinností. Společníci tak budou moct část povinného obsahu společenské 

smlouvy vypustit.  

V případě, že by společnost nepřizpůsobila svou společenskou smlouvu nové právní 

úpravě, může ji postihnout sankce i soudní zrušení společnosti s její následnou likvidací. 

Společnosti mají díky dvouleté lhůtě možnost „otestovat“ novou právní úpravu a teprve 

později se rozhodnout, zda se novému zákonu úplně podřídí. 55 

 

Unipersonalita  

Nadále může společnost s ručením omezeným založit jediný společník. Nově ale může 

být jedna a táž osoba jediným společníkem či zakladatelem libovolného počtu společností 

s ručením omezením. Stejně tak může být společnost s ručením omezeným jediným 

společníkem či zakladatelem jiné společnosti s ručením omezeným. V případě, že je 

společnost zakládána jediným společníkem, zakládá se zakladatelskou listinu. Zde je 

vyžadována forma veřejné listiny.  

Nově ZOK připouští, aby společník vlastnil více podílu v jedné společnost. Dovoluje 

dokonce, aby tyto podíly byly různé druhu. Zákon o obchodních korporacích také již 

nerozlišuje ve věci základního kapitálu a peněžitých vkladů, zda se jedná o společnost 

jednočlennou či vícečlennou. Podle obchodního zákoníku v případě, že měla společnost pouze 

                                                 
54 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 

207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 45.  
55 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným: s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník. 

Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-870-3. Str. 49.  
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jednoho společníka, byl zakladatel povinen svůj peněžitý vklad do základního kapitálu 

společnosti zcela splatit ještě před zápisem do obchodního rejstříku. Jediný zakladatel dle 

zákona o obchodních korporacích musí před podáním návrhu na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku splatit nejméně 30 % peněžitého vkladu. Zbývající část vkladu musí 

zakladatel splatit ve lhůtě stanovené zakladatelskou listinou, nejpozději však do 5 let od 

vzniku společnosti. 56 

 

3.3.3. Základní kapitál a vklady 

Nadále je možné vklad do společnosti v peněžité (peněžitý vklad se splácí na zvláštní 

účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, který za tím účelem zřídí správce vkladů) 

i v nepeněžité formě. Nepeněžité vklady již nemusí být věcí využitelnou ve vztahu 

k podnikání obchodní společnosti. Při oceňování takového vkladu je zapotřebí znaleckého 

posudku, avšak znalec již nemusí být jmenován soudem, ale je vybírán zakladateli (v případě 

existující společnosti statutárním orgánem). Výše vkladu je povinnou náležitostí společenské 

smlouvy, která zároveň určuje, jaká výše vkladu nebo vkladů připadá na podíl nebo podíly.  

Minimální výše vkladu je po změně právní úpravy pouze 1 Kč, přičemž společenská 

smlouva může určit i vyšší minimální výši vkladu. Jedná se o nejdůležitější dopad změny 

právní úpravy, která se týká vkladu. Základní kapitál v případě jednoho společníka bude činit 

1 Kč. Tato možnost je ekonomicky velmi lákává, ale hned po vzniku společnosti začnou 

vznikat např. zřizovací náklady, které základní kapitál budou přesahovat. Garanční roli, 

kterou zastupoval právě vklad ve vyšší hodnotě je nově nahrazen jinými režimy ochrany 

věřitelů, jako např. test insolvence či přísnější pravidla správy.  

Po dobu trvání společnosti, ani po jejím zrušení společník nemá nárok na vrácení 

vkladu – má pouze práva stanovené zákonem a/nebo společenskou smlouvou (např. právo na 

podíl na zisku, právo na vypořádací podíl aj.). 

Další změnou týkající se vkladů je skutečnost, že podle obchodního zákoníku mohl 

být správcem vkladů pouze zakladatel nebo banka. Nově může být správcem vkladu jakýkoliv 

člověk nebo jakákoliv právnická osoba. 57 

 

 

                                                 
56 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným: s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník. 

Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-870-3. Str. 49 – 51.  
57 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 26.  
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Shrnutí rozdílů dřívější a současné právní úpravy týkající se vkladu a základního 

kapitálu 

 Obchodní zákoník 

Účinnost do 31. prosince 

2013 

Zákon o obchodních 

korporacích 

Účinnost od 1. ledna 2014 

Výše vkladu Minimálně 20 000 Kč Minimálně 1 Kč 

Výše základního kapitálu Minimálně 200 000 Kč Minimálně 1 Kč (součet 

vkladů) 

Tab. 3.2. Zdroj: HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným: s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní 

zákoník. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-870-3. Str. 139. 

  

3.3.4. Odpovědnost jednatele a péče řádného hospodáře 

Zákon o obchodních korporacích ukládá jednatelům zvýšenou odpovědnost oproti 

staré právní úpravě, obsažené v obchodním zákoníku. Jedná se o jeden z faktorů, které mohou 

ovlivnit budoucí založení společnosti s ručením omezeným. Toto opatření je založeno na 

snížené vkladové povinnosti. Jednotlivé pojmy a dopady jsou vysvětleny níže.  

 

Péče řádného hospodáře  

Péče řádného hospodáře je blíže definována v § 52 ZOK. Při posouzení, zda člen 

orgánu jednal s péči řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v podobné situaci 

vynaložila jiná rozumná a pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena podobného orgánu 

společnosti. 

V případě, že je v řízení před soudem posuzováno, zda člen orgánu společnosti 

s ručením omezeným jednal s péči řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, 

ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. 58 

Dále je v ZOK uvedeno v § 51, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo 

mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná 

informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti s ručením omezeným. Toto ustanovení 

neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Dále může člen 

statutárního orgánu společnosti požadovat nejvyšší orgán o udělení pokynu týkajícího se 

                                                 
58 Zákon č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012, Zákon o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o 

obchodních korporacích). In:Sbírka zákonů. 22. 3. 2012, částka 34. PDF online. ISSN 1211-1244 § 52.  
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obchodního vedení. Tím ovšem není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného 

hospodáře.59 

Na základě § 68 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je možné, aby soud na návrh 

insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodl, že jednatel (i bývalý 

jednatel) ručí za splnění jejích povinností, jestli: 

1) bylo rozhodnuto, že je společnost s ručením omezeným v úpadku, a 

2) jednatel (i bývalý jednatel) společnosti věděl nebo měl a mohl vědět, že je společnost 

s ručením omezeným v hrozícím úpadku, a v rozporu s péčí řádného hospodáře 

neučinil vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Uvedené se nevztahuje na 

jednatele či bývalého jednatele s. r. o., kteří byli do funkce prokazatelně zvolení za 

účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské situace společnosti a svou 

funkci vykonávali s péči řádného hospodáře. 60 

 

Další povinnosti členů orgánu společnosti stanoví § 159 nového občanského zákoníku. 

Na základě toho se stanoví, že kdo přijme funkci voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude 

vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. V případě, že člen 

orgánu poruší při výkonu funkce tyto povinnosti a vznikla v tomto důsledku škoda, je povinen 

škodu společnosti nahradit. Pokud ji nenahradí, ručí věřiteli společnosti za její dluh, a to 

v rozsahu, v jakém škodu nenahradil – pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže 

domoci. 

Na základě výše zmíněného je jasné, že nová právní úprava klade na jednatele 

podstatně vyšší nároky, než tomu bylo před rekodifikací práva. V případě, že jednatel bude 

vykonávat svou funkci v souladu se všemi zákonnými požadavky – tedy s nezbytnou 

loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí a s péčí řádného hospodáře, odpovědnost vůči 

věřitelům se na něj nijak nevztahuje a setrvává pouze ručení za dluhy společnosti, a to do výše 

nesplněné vkladové povinnosti.61 Naopak, pokud jednatel pochybí v některých s těchto 

povinností, může za to nést osobní následky, což může být pro jednatele velice nevýhodné a 

může ho to odradit od založení s. r. o. 

                                                 
59 Zákon č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012, Zákon o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o 

obchodních korporacích). In:Sbírka zákonů. 22. 3. 2012, částka 34. PDF online. ISSN 1211-1244 § 51.  
60 Zákon č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012, Zákon o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o 

obchodních korporacích). In:Sbírka zákonů. 22. 3. 2012, částka 34. PDF online. ISSN 1211-1244 § 68. 
61 Business center [online]. [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/nove-

obcanske-obchodni-rekodifikace-2014/spolecnost-s-rucenim-omezenym/odpovednost-jednatele-a-pece-radneho-

hospodare.aspx 
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Jednatelé si musí dávat pozor především na situaci, kdy je společnost zadlužená a 

hrozí jí úpadek. Pokud totiž nevyvinou dostatečnou péči pro odvrácení úpadku, může se stát, 

že za všechny dluhy společnosti budou ručit celým svým majetkem. Takováto situace je pro 

jednatele složitější v tom, že bude muset v případě soudního sporu sám dokazovat, že 

nepochybil. 62 

 

Pravidlo podnikatelského úsudku 

Toto pravidlo obchodní zákoník neznal, částečně bylo dovozeno judikaturou. Péči 

řádného hospodáře definoval nejvyšší soud takto: „Pojem péče řádného hospodáře lze přitom 

chápat tak, že řádný hospodář činí právní úkony týkající se obchodní společnosti odpovědně a 

svědomitě a stejným způsobem rovněž pečuje o její majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní 

majetek. Taková péče tedy nepochybně zahrnuje péči o majetek akciové společnosti nejen v 

tom smyslu, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkem či znehodnocením, ale také aby byl 

majetek společnosti zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře, jaká je 

momentálně dosažitelná.“ 63  

Pravidlo podnikatelského úsudku je jakýsi soubor kroků, které musí být dodrženy při 

přijímání podnikatelského rozhodnutí, a pokud dodrženy jsou, jednatel dostál své povinnosti 

jednat s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Dodržení těchto pravidel je třeba hodnotit při 

posuzování otázky, zda byla zachována povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, a to i ze 

strany soudů. 

Toto pravidlo vychází z toho, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl 

při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a 

v obhajitelném zájmu společnosti. 64 

 

Ručení společníků 

Obchodní zákoník upravoval ručení společníků za závazky společnosti téměř stejně 

jako zákon o obchodních korporacích. Rozdíl je pouze v tom, že obchodní zákoník 

neupravoval okamžik, ke kterému se rozsah ručení stanovoval. Rozsah případného ručení 

společníku za dluhy společnosti se dle ZOK stanovuje ke dni, kdy byli vyzváni z titulu svého 

                                                 
62 Business center [online]. [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/nove-

obcanske-obchodni-rekodifikace-2014/spolecnost-s-rucenim-omezenym/odpovednost-jednatele-a-pece-radneho-

hospodare.aspx 
63 Nejvyšší soud ČR, sp. zn 5 Tdo 1143/2005 
64 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 164.  
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ručení – přičemž rozhodující je údaj o zápisu vkladové povinnosti a míře jejího splnění 

v obchodním rejstříku.  

Co se týče ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby při úpadku 

společnosti, obchodní zákoník pouze obecně stanovoval, že jeho ustanovení se vztahují také 

na osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti nebo na základě jiné skutečnosti, 

podstatným způsobem ovlivňují chování společnosti, přestože nejsou orgány ani členy orgánu 

společnosti, bez zřetele na to, jaký vztah ke společnosti mají. 65 

Dále ručí jednatel i za povinnosti společnosti v rámci péče řádného hospodáře. 

V případě, že bude rozhodnuto o úpadku společnosti, může soud k návrhu insolvenčního 

správce nebo věřitele rozhodnout, že jednatel či bývalý jednatel ručí za plnění povinností 

společnosti. 66 

 

3.3.5. Podíly ve společnosti 

Se založením a vznikem společnosti s ručením omezeným souvisí také podíl ve 

společnosti. Je velice důležité pro začínající společnost a její společníky vědět např. to, kolik 

podílů ve společnosti může společník vlastnit.  

Obchodní zákoník označoval podíl ve společnosti jako „obchodní podíl“, zatímco 

zákon o obchodních korporacích pracuje pouze s pojmem „podíl“. Na významu to ovšem nic 

nemění.  

Společník může mít jeden nebo v případě, že tak připustí společenská smlouva, i více 

podílů. Na druhou stranu obchodní zákoník stanovoval, že každý společník může mít pouze 

jeden obchodní podíl. 67 

Za účelem zvýšení atraktivity formy podnikání prostřednictvím společnosti s ručením 

omezeným se zavedla širší využitelnost druhů podílů. Společnost tak může připustit vznik 

různých druhů podíl, přičemž podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří 

jeden druh a podíl, se kterým nejsou spojena zvláštní práva a povinnosti je podílem 

základním. Pokud si to takto společníci upraví ve společenské smlouvě, nebudou se všechny 

podíly společníka spojovat v jeden podíl, ale podíly budou moci zůstat samostatně vedle 

sebe – nezávisle na sobě. Podíly tak mohou být kvalitativně odlišeny, a pokud tak stanoví 
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Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 95-96.  
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společenská smlouva, může jeden společník vlastnit i více podílů, ze kterých může být každý 

jiného druhu.68 

 

Různé druhy podílů 

- základní podíly (podíly, se kterými jsou spojena jen práva a povinnosti 

upravené zákonem), 

- další druhy podílů (zaručující společníkům ještě další práva nebo ukládají další 

povinnosti): 

o podíly s přednostním právem na podílu na zisku, 

o podíly s právem na podíl na zisku pouze na jedné z poboček, 

o podíl s násobkem hlasovacích práv. 69 

 

Uvolněný podíl 

Uvolněný podíl je definován v § 212 odst. 1 ZOK. Jedná se o podíl společníka, jehož 

účast zanikla jinak než převodem podílu.  

Takto uvolněný podíl již nově nemůže přecházet na společnost, jako tomu bylo dříve, 

ale společnost ohledně uvolněného podílu bude vystupovat jako zmocněnec a v rámci toho 

s ním bude disponovat. Uvolněný podíl se pak musí bez zbytečného odkladu prodat za 

alespoň přiměřenou cenu a zároveň platí, že společníci mají k uvolněnému podílu předkupní 

právo. V případě, že by uplatnilo své předkupní právo více společníků najednou, pak by se 

uvolněný podíl rozdělil mezi tyto společníky, a to podle poměru jejich podílů ve společnosti.70 

Institut uvolněného podílu však není v právu společnosti s ručením omezeným žádnou 

novinkou – týkala se ho úprava starého obchodního zákoníku (§ 113 odst. 5 a 6 a dále § 150 

obchodního zákoníku). Změnou oproti bývalé právní úpravě je odlišné postavení společnosti 

k uvolněnému podílu, která s ním napříště nakládá pouze jako zmocněnec s věcí cizí a není 

oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti s ním spojené (§ 212 odst. 3 a 4 zákona o 

obchodních korporacích).  

Výtěžek je poté předmětem vypořádacího podílu, který je následně vyplacen 

oprávněné osobě. V případě, že se nepodaří v tříměsíční lhůtě uvolněný podíl prodat, stanoví 

se výše vypořádacího podílu z vlastního kapitálu zjištěného v mezitímní, řádné či mimořádné 

                                                 
68 Business center [online]. [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/nove-

obcanske-obchodni-rekodifikace-2014/spolecnost-s-rucenim-omezenym/ruzne-druhy-podilu.aspx 
69 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 61.  
70 Business center [online]. [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/nove-

obcanske-obchodni-rekodifikace-2014/spolecnost-s-rucenim-omezenym/ruzne-druhy-podilu.aspx 
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účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti a zjištěná částka pak 

musí být vyplacena do jednoho měsíce od uplynutí lhůty určené k prodeji takového 

uvolněného podílu, který byl bezvýsledný. Nejpozději do jednoho měsíce od vyplacení 

vypořádacího podílu rozhodne společnost o přechodu uvolněného podílu na zbývající 

společníky, a to za protiplnění ve výši odpovídající nejméně výši vyplaceného vypořádacího 

podílu. Jestli k uvedenému nedojde, musí společnost snížit svůj kapitál o vklad společníka, 

jehož účast ve společnosti zanikla (v opačném případě by musela být soudem společnost 

zrušena a musela by být nařízená její likvidace, i bez návrhu).  

Dále je také pozměněna úprava vypořádacího podílu. 71 

 

Vypořádací podíl 

 V nové právní úpravě je věnováno definici vypořádacího podílu samostatné 

ustanovení, a to § 36 ZOK. Dále je toto ustanovení ve vztahu k jednotlivým typům 

obchodních korporacích rozvedeno ve zvláštních ustanoveních reagujících na jejich 

specifický charakter. Dřívější právní úprava vyplývala z obecného ustanovení, a to z § 61 

obchodního zákoníku, ve kterém byla soustředěna obecná úprava podílu na obchodních 

společnostech jako celku. 

 Vypořádací podíl je chápán jako forma majetkového vypořádání společníka 

s obchodní korporací pro případ zániku jeho účasti na společnosti. 72 

 

3.3.6. Kmenové listy 

Nejdříve si připomeňme, co jsou to kmenové listy. Jedná se o cenný papír, jakousi 

obdobu akcie, které vydává akciová společnost. Kmenové listy může společnost vydávat 

pouze v případě, že tak určí společenská smlouva, a to na základě § 137 odst. 1 zákona o 

obchodních korporacích. Rozdílem mezi akcií a kmenovým listem je to, že s kmenovými listy 

není možno obchodovat na evropském regulovatelném trhu nebo jakémkoliv jiném veřejném 

trhu. Vydání takových kmenových listů není povinné.  

Od 1. 1. 2014 je možné, aby podíl v s. r. o. představoval kmenový list – cenný papír na 

řád. Kmenový list je možné vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není nikterak omezena 

nebo podmíněna – podíl je potom převoditelný na řád. Podíl v podobě kmenové listu je pak 

                                                 
71 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným: s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník. 

Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-870-3. Str. 85 – 86.  
72 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným: s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník. 

Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-870-3. Str. 80.  
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převáděn smlouvou, rubopisem a předáním. Výhodou takovéhoto vtělení podílu do 

kmenového listu má být zjednodušení převodu. Nevýhodou je nemožnost vázat jeho převod 

na jakákoliv omezení či podmínky (např. souhlas valné hromady a tedy otevření společnosti 

pro nekontrolovaný vstup třetích osob). Rozdílem mezi podílem, který nebyl vtělen do 

kmenového listu a podílem, ke kterému byl kmenový list vydán, je ve způsobu zřízení 

zástavního práva. Podíl bez kmenového listu se zastavuje jako podíl ve společnosti a zástavní 

právo vzniká zápisem do obchodního rejstříku; kmenový list se potom zastavuje jako cenný 

papír a zástavní právo k němu vzniká odevzdáním zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě.  

Obchodní zákoník neumožňoval, aby podíl ve společnosti byl představován cenným 

papírem. 73 

 

3.3.7. Internetové stránky společnosti s ručením omezeným 

Žádný zákon neukládá povinnost pro společnosti s ručením omezeným, aby si 

zakládaly internetové stránky. V případě, že tak učiní, vyplývají ji z této skutečnosti jisté 

povinnosti. Tyto povinnosti se týkají zejména vyšších nároků v oblasti povinného 

uveřejňování informací. 74 

Zákon o obchodních korporacích navazuje na dosavadní ustanovení obchodního 

zákoníku a stanovuje společnostem povinnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále 

také průběžně uveřejňovat údaje na internetových stránkách, které jsou povinny uvádět také 

na obchodních listinách.  

Jedná se tedy o následující povinnosti, které musí společnost uvádět na svých 

internetových stránkách: 

- jméno, 

- sídlo, 

- údaje o zápisu do veřejného rejstříku a 

- identifikační číslo. 

Vyvstává zde otázka, mají-li tuto povinnost i společnosti, které nezřídily stránky 

přímo pro své potřeby, ale provozují např. internetový obchod, restauraci atp. Jednou z variant 

může být to, že úmyslem zákonodárce bylo stanovit informační povinnost i pro tyto 

internetové stránky, což je nejpravděpodobnější.   

                                                 
73 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 61. 
74 TISOŇOVÁ, Nela. Uveřejňovací povinnost dle ZOK aneb jak se vypořádat s novou povinností společnosti 

uveřejňovat informace na internetu. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/efocus/uverejnovaci-povinnost-dle-

zok-aneb-jak-se-vyporadat-s-novou-povinnosti-spolecnosti-uverejnovat-informace-na-internetu-92804.html 

http://www.epravo.cz/top/efocus/uverejnovaci-povinnost-dle-zok-aneb-jak-se-vyporadat-s-novou-povinnosti-spolecnosti-uverejnovat-informace-na-internetu-92804.html
http://www.epravo.cz/top/efocus/uverejnovaci-povinnost-dle-zok-aneb-jak-se-vyporadat-s-novou-povinnosti-spolecnosti-uverejnovat-informace-na-internetu-92804.html
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Další povinností, která se nevztahuje pouze na společnost s ručením omezeným, ale na 

veškeré společnosti, je uveřejnění skutečnosti o existenci koncernu. Pokud tak společnost 

neučinila, nemůže využít postup podle § 72 zákona o obchodních korporacích a řídící osoby 

se tak nebudou moci zprostit povinnosti uhradit újmu, kterou svým vlivem ovlivněné osobě 

způsobí. 75  

 

3.3.8. Odměňování 

Důležitým ustanovením pro společnosti s ručením omezeným je § 777 zákona o 

obchodních korporacích. Ve třetím odstavci stanoví, že je nutné přizpůsobit ujednání smluv o 

výkonu funkce a o odměně členů orgánů společnosti do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

zákona o obchodních korporacích. Jinak platí, že je výkon funkce bezplatný. Přesně řečeno, 

dle Joskové: „Pokud není odměňování sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce v souladu se 

zákonem o obchodních korporacích, platí, že výkon funkce je bezplatný) § 59 odst. 3 ZOK).“76 

Ustanovení tak klade vyšší nároky na jednatele, aby se sami (pod sankcí bezplatnosti 

výkonu funkce) starali o to, aby byla smlouva o výkonu funkce uzavřena, a to v souladu se 

zákonem o obchodních korporacích. Dle předchozí právní úpravy se vztah mezi jednatelem a 

společností řídil přiměřeně ustanoveními obchodního zákoníku a mandátní smlouvě (§ 66 

odst. 2 obchodního zákoníku). Zásadní rozdíl nastává v momentě určení výše odměny. Dle 

předchozí úpravy měl v případě neuzavření smlouvy o výkonu funkce jednatel nárok na 

odměnu v obvyklé výši.  

K ochraně jednatelů z toho pravidla zákon stanoví výjimku. Jednateli by náležela 

odměna za výkon funkce, a to v obvyklé výši, pokud by ujednání o odměně bylo neplatné 

z důvodu na straně společnosti nebo pokud by smlouva nebyla uzavřena z důvodu překážek 

na straně společnosti nebo ji valná hromada neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku 

funkce. 

Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a schvaluje ji včetně všech jejích 

změn valná hromada. V § 60 zákona o obchodních korporacích je pak stanoveno, jaké údaje 

musí smlouva o výkonu funkce ve vztahu k odměňování obsahovat. Jedná se například o 

vymezení všech složen odměn, které náleží nebo mohou náležet jednateli, včetně věcného 

                                                 
75 TISOŇOVÁ, Nela. Uveřejňovací povinnost dle ZOK aneb jak se vypořádat s novou povinností společnosti 
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Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 169.  
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plnění, určení výše odměny nebo způsobu výpočtu, určení pravidel pro výplatu zvláštních 

odměn a podílu na zisku aj. 77 

 

Souběh funkcí 

S příchodem nové právní úpravy se také změnil tzv. souběh funkcí. Jde o situaci, kdy 

jednatel část své činnosti (obchodní vedení) vykonává na základě smlouvy o výkonu funkce a 

část na základě pracovní smlouvy. Zákon o obchodních korporacích nepřevzal z obchodního 

zákoníku možnost pověřit obchodním vedením někoho jiného; dle názoru Joskové a spol. do 

budoucna souběh funkcí vyloučen. Obchodní zákoník tzv. pověření obchodním vedením 

upravoval v § 66 – bylo výslovně připuštěno, aby jednatel vykonával činnosti spadající pod 

obchodní vedení v pracovněprávním vztahu. 78 

Bude možné navázat na judikaturu, která do 1. 1. 2012 vycházela ze závěru, že funkci 

jednatele nelze vykonávat na základě pracovní smlouvy a také na základě toho, že jednatel 

může mít ve společnosti pracovní smlouvu pouze na takovou činnost, která se nebude krýt 

s výkonem funkce jednatele. Smlouvy, které byly uzavřeny v rozporu s takovým závěrem, 

byly považovány za neplatné. Některými autory je připuštěno, že smlouva o výkonu funkce 

dle zákona o obchodních korporacích může mít charakter pracovní smlouvy a funkce 

jednatele by tak byla vykonávána na základě pracovněprávního vztahu. Josková a spol. 

s tímto závěrem nesouhlasí, jsou toho názoru, že smlouva o výkonu funkce nemůže mít 

charakter pracovní smlouvy a vztah mezi společností a jednatelem nemůže být 

pracovněprávním vztahem. Názor je opřen o to, že postavení jednatele je v zákoně o 

obchodních korporacích a v novém občanském zákoníku upraveno kogentně a takovým 

způsobem, že je v zásadním rozporu se základními charakteristikami pracovní smlouvy. 

Jednat je zejména samostatně odpovědný za obchodní vedení, je povinen sám zajišťovat 

běžné fungování společnosti. Zaměstnanec je oproti tomu povinen vykonávat práci dle 

pokynů zaměstnavatele a řídí se prací, kterou jim přiděluje zaměstnavatel. Rozdíl mezi těmito 

vztahy je zásadní, výkon funkce na základě těchto tvrzení není možný v rámci pracovní 

smlouvy. 79 

 

 

                                                 
77 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 
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Přehled ustanovení zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku 

Problematika Právní úprava  

ZOK/NOZ 

Poznámky 

Založení a vznik společnosti § 122 – 126 NOZ 

§ 8 – 10 ZOK 

§ 146 – 148 ZOK 

Společnost se i nadále 

zakládá právním jednáním 

ve formě notářského zápisu 

a vzniká zápisem do 

obchodního rejstříku 

Jednání společnosti před 

zápisem do obchodního 

rejstříku 

§ 127 NOZ Jednat za společnost lze ještě 

před jejím vznikem 

Neplatnost společnosti § 128 – 131 NOZ 

§ 142 – 145 ZOK 

Po vzniku společnosti nelze 

určit, že nevznikla, ale 

zásadní vady mohou 

způsobit její neplatnost. Po 

prohlášení za neplatnou 

vstupuje společnost do 

likvidace. 

Vklad, základní kapitál § 15 – 30 ZOK Společnost vytváří i nadále 

povinně základní kapitál, 

byť jeho minimální výše 

není stanovena. 

Podíl (vče. Podílu na zisku a 

podílu na likvidačním 

zůstatku) 

§ 31 – 43 ZOK 

§ 133 ZOK 

§ 135- 138 ZOK 

Účast společníka ve 

společnosti je označena jako 

podíl. 

Firma  § 132 – 135 NOZ 

§ 423 – 428 NOZ 

§ 132 odst. 2 ZOK 

Firma je jméno, pod kterým 

je podnikatel zapsán 

v obchodním rejstříku. Její 

součástí je dodatek o 

právním formě společnosti. 

Sídlo § 136 – 137 NOZ 

§ 429 NOZ 

Sídlo je místem, kde 

veřejnost může se 

společností vstupovat 

v kontakt. 

Jednatel § 151 – 165 NOZ 

§ 5 ZOK 

§ 44 odst. 3, 5 ZOK 

§ 46  - 47 ZOK 

§ 51 – 57 ZOK 

§ 59 – 69 ZOK 

§ 194 – 199 ZOK 

Statutárním orgánem 

společnosti je jeden nebo 

více jednatelů. Jednatel 

zastupuje společnost, 

zajišťuje obchodní vedení a 

vykonává i zbytkovou 

působnost. 

Valná hromada § 44 odst. 1 ZOK 

§ 45 ZOK 

§ 48 ZOK 

§ 167 – 192 ZOK 

§ 245, 258 – 261 NOZ 

Nejvyšším orgánem 

společnosti je valná 

hromada, která rozhoduje o 

klíčových otázkách. Jejími 

členy jsou všichni 

společníci.  
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Problematika Právní úprava  

ZOK/NOZ 

Poznámky 

Dozorčí rada § 201 ZOK Dozorčí rada se zřizuje 

dobrovolně. Jejím hlavním 

úkolem je kontrola činnosti 

jednatelů. 

Postavení společníka § 212 NOZ 

§ 150 – 166 ZOK 

§ 202 – 215 ZOK 

Základní povinností 

společníka je povinnost 

loajality. Další povinností je 

vkladová povinnost, 

případně povinnosti 

vymezené společenskou 

smlouvou. Mezi klíčová 

práva patří právo na podíl na 

zisku a právo účastnit se 

valné hromady a hlasovat na 

ní. 

Změny výše základního 

kapitálu 

§ 216 – 240 ZOK Základní kapitál společnosti 

lze zvýšit či snížit jen přesně 

definovaným postupem. 

Zrušení a likvidace 

společnosti 

§ 168 – 173 NOZ 

§ 187 – 209 NOZ 

§ 93 – 94 ZOK 

§ 241 – 242 ZOK 

Zánik společnosti je 

dvoufázový – nejdříve 

dochází ke zrušení a teprve 

výmazem z obchodního 

rejstříku společnost zaniká. 

Mezi zrušením a zánikem 

pravidelně dochází 

k likvidaci. 

Jednočlenná společnost § 11 – 14 ZOK Společnost může založit i 

jen jediný společník, 

popřípadě mohou být 

všechny podíly postupně 

soustředěny v rukou 

jediného společníka.  
Tab. 3.3. Zdroj: JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: 

Grada, 2014, 207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 13 – 15.  
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4. Následky legislativních změn založení a vzniku společnosti 

s ručením omezeným 

V této kapitole si ukážeme, jak se zakládá společnost s ručením omezeným po 

rekodifikaci práva. Budou zde definovány jednotlivé kroky, a co jim předchází. Také si 

zhodnotíme jednotlivé změny, které jsou rozebrány v této diplomové práci. Připomeneme si, 

čeho se tyto změny týkaly a jaké jsou jejich dopady a následky, jestli jsou změny výhodné či 

nikoliv.  

 

4.1. Jak založit společnost s ručením omezeným po rekodifikaci práva 

V této části kapitoly bude popsáno, jak se zakládá společnost s ručením omezeným dle 

nové právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních korporacích a v novém občanském 

zákoníku – tedy po datu 1. 1. 2014.  

Před samotným založení s. r. o. je nutné zvážit název, který musí odpovídat 

ustanovení § 132 a násl. nového občanského zákoníku. Název společnosti nesmí být lehce 

zaměnitelný s jiným názvem jiného podnikatele, který je zapsaný v obchodním rejstříku, musí 

být dostatečně rozlišitelný, nesmí znít ani foneticky, stejně či podobně a nesmí být klamavý. 

Název lze ověřit na www.justice.cz. Přesto se může stát, že daný název na webové stránce 

nalezen nebude, ale bude existovat již podobný název. Proto se nelze na takové ověřování 

zcela spolehnout.   

Následujícím krokem je vybrání sídla společnosti. Každá společnost s ručením 

omezeným musí mít sídlo, které bude zapsáno v obchodním rejstříku (dle § 136 nového 

občanského zákoníku). Sídlo může mít společnost i v bytě, pokud tak nenaruší pořádek 

v domě. Další možností je mít sídlo umístěno v tzv. „office housech“, pokud to připouští 

povaha podnikání. Je nutné mít písemný souhlas vlastníka nemovitosti, který nesmí být starší 

než 3 měsíce a podpisy musí být úředně ověřeny. 80  

Před založením je také důležité vědět, jaký bude předmět podnikání, teda v jakém 

oboru budeme provozovat společnost s ručením omezeným. Podnikat lze na základě dvou 

oprávnění, a to konkrétně: 

a) živnostenské oprávnění (zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání), 

                                                 
80 Easy support [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: http://www.easysupport.cz/zalozeni-sro-postup 

http://www.justice.cz/
http://www.easysupport.cz/zalozeni-sro-postup
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b) jiné podnikání, vydané licence nebo povolení dle jiného zákona ČR. 81 

Založení společnosti není jednoduchým úkonem, jedná se o poměrně zdlouhavý 

proces. Je nutné vykonat zejména následující kroky: 82  

1. Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu 

V případě dvou a více zakladatelů se sepisuje a podepisuje společenská smlouva – 

tím se s. r. o. založí. Zakladateli mohou být osoby fyzické i právnické, české i 

zahraniční. V případě, že je jediný zakladatel, sepisuje se zakladatelská listina. 

Zakladatel opět může být fyzická i právnická osoba. Společenská smlouva či 

zakladatelská listina musí mít formu veřejné listiny, jinak je neplatná. Za notářské 

ověření se platí poplatek v hodnotě zhruba 3 000 Kč.   

2. Složení základního jmění společnosti, nebo jeho části 

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, musí být 

splaceno celé vkladové ážio (rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou 

posudkem znalce a výši vkladu společníka) a na každý peněžitý vklad nejméně 

jeho 30 %. Je stanoven pouze minimální rozsah splacení vkladů před zápisem 

společnosti do obchodního rejstříku.  

Nepeněžitý vklad je oceněn znalcem, který je vybrán při založení společnosti 

zakladateli jinak jednatelem ze seznamu znalců. Vkladová povinnost musí být 

splněna ve lhůtě určené společenskou smlouvou, nejpozději však do pěti let ode 

dne vzniku s. r. o. nebo od převzetí vkladové povinnosti za trvání společnosti.  

Základní kapitál činí od nového roku 2014 pouze 1 Kč.  

3. Získání živnostenského oprávnění 

Živnostenské oprávnění je třeba k založení společnosti s ručením omezeným. Toto 

živnostenské oprávnění se získává u živnostenského úřadu. Ze seznamu se vybere 

předmět podnikání, zaplatí se poplatek 1000 Kč. Pak už dle druhu živnosti, vzniká 

oprávnění dnem ohlášení či dnem vyhlášení koncese.  

4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Podává se návrh na zápis do obchodního rejstříku, který podávají všichni 

jednatelé. Pokud se návrh na zápis podává v listinné podobě, pravost podpisů 

všech jednatelů musí být úředně ověřena. Návrh na zápis v elektronické podobě 

                                                 
81 Firmin [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: http://www.firmin.cz/aktuality/2014/postup-zalozeni-sro-v-

roce-2014 

 
82 Business center [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné 

z: http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx 

 

http://www.firmin.cz/aktuality/2014/postup-zalozeni-sro-v-roce-2014
http://www.firmin.cz/aktuality/2014/postup-zalozeni-sro-v-roce-2014
http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx


48 

 

musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem či zaslán prostřednictví 

datové schránky. Návrh se provádí v českém jazyce, navrhovatel však může 

požádat, aby zápis ve veřejném rejstříku byl proveden také v jakémkoliv cizím 

jazyce. Jednatelé mohou zmocnit k vypracování a podání návrhu také jinou osobu, 

např. advokáta. Pravost podpisů na plné moci musí být rovněž úředně ověřena.  

5. Registrace společnosti u finančního úřadu. 83 

 

4.2. Zhodnocení jednotlivých změn týkajících se založení a vzniku společnosti 

s ručením omezeným 

4.2.1. Povinná úprava společenské smlouvy 

Nová právní úprava přinesla také povinnost upravit společenskou smlouvu či 

zakladatelskou listinu, v případě jediného společníka, a to tak, aby neodporovala novým 

právním předpisům. Kromě toho společníkům ukládá povinnost sepisovat společenskou 

smlouvu či zakladatelskou listinu dle nového právního předpisu. Zákon o obchodních 

korporacích přinesl pro společníky i společnost více svobody a prostoru pro vlastní nastavení 

práv a povinností. Tato možnost se může na první pohled zdát jako velice výhodná – 

společníci se nemusí řídit nařízením právních předpisů ve všech oblastech a můžou si 

jednotlivá pravidla přizpůsobit. Ovšem při bližším pohledu se ukáže, že tím, že není zákon o 

obchodních korporacích tak přísný, nechrání již společníky ani společnost před právními 

jednáními. Proto by se společníci z této otevřenější varianty neměli přespříliš radovat a měli 

by se spíše zaměřit na pečlivé formulování společenské smlouvy či zakladatelské listiny – 

úprava společenské smlouvy se týkala těch společností, které již při rekodifikaci soukromého 

práva existovaly. Nově jde především o přísnější formulaci nové společenské smlouvy či 

zakladatelské listiny. Společníci díky pečlivosti můžou chránit sebe i společnost před riziky, 

které je mohou v budoucnu ohrožovat tím, že přesně formulují práva a povinnosti ve 

společenské smlouvě.  

Shrnout lze tento dopad nové právní úpravy tak, že společníci mohou využívat výhod, 

které jim nová právní úprava přinesla, přesto nesmí zapomenout na opatrnost při vytváření 

společenské smlouvy či zakladatelské listiny. 84 

                                                 
83 Business info [online]. [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-

korporace-zalozeni-a-vznik-ppbi-50403.html#!&chapter=3 
84 NEVRKLA, Luboš. Změny společenských smluv společnosti s ručením omezeným a rozhodování jejich 

valných hromad. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-spolecenskych-smluv-spolecnosti-s-

rucenim-omezenym-a-rozhodovani-jejich-valnych-hromad-94399.html 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-korporace-zalozeni-a-vznik-ppbi-50403.html#!&chapter=3
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-korporace-zalozeni-a-vznik-ppbi-50403.html#!&chapter=3
http://www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-spolecenskych-smluv-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-a-rozhodovani-jejich-valnych-hromad-94399.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-spolecenskych-smluv-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-a-rozhodovani-jejich-valnych-hromad-94399.html
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4.2.2. Základní kapitál a vklady 

Nejkomunikovanější změnou, která se týká založení a vzniku společnosti s ručením 

omezeným a vlastně změnou, která se týká celkově s. r. o. je základní kapitál. Došlo téměř 

k odstranění požadavku na základní kapitál a také povinnosti splatit jej do 5 let.  

Tato změna poukazovala kromě jiného také na to, že povinný vklad nemuseli 

společníci ve společnosti udržovat, a tak nebyla ochrana věřitelů tak vysoká, jako by se mohla 

na první pohled zdát. Může to vypadat, že základní kapitál ztratil svou garanční roli, přičemž 

se nejedná o tak markantní změnu. Opět se dostáváme k volnějšímu pravidlu při založení 

společnosti. Téměř nulový základní kapitál a volnost v tvorbě společenské smlouvy jsou toho 

důkazem. 85 

Díky této změně se společnost s ručením omezeným více otevírá živnostníkům, kteří 

by za jiných okolností neměli prostředky na založení takové společnosti. To může být jistě 

výhodou pro mnoho malých podnikatelů, pro které je výhodnější forma podnikání právě 

společnost s ručením omezeným. Účinnější ochranou věřitelů se stává např. test insolvence či 

přísnější pravidla správy.  

Další výhodou týkající se vkladů je to, že znalec pro posouzení nepeněžitých vkladů 

nemusí být již jmenován soudcem, nýbrž může být vybrán při zakládání zakladatelem, jinak 

jednatelem. 86 

Uvedené změny přinesly jistě mnoho názorů, ať už pozitivních či negativních. Někdo 

by mohl podotknout, že při snížení základního kapitálu ztrácí společnost jakousi jistotu, 

naopak ale ostatní tvrdí, že základní kapitál nemusel být vysokou jistotou pro věřitele. Dá se 

říct, že šlo především o překážku založení s. r. o., jinak garanční roli základní kapitál 

postrádal, pro nepovinnost jeho dalšího držení ve společnosti. Můžeme tedy říct, že změna 

přispěla naopak k tomu, aby byli věřitelé více chráněni, jelikož kde nové právní předpisy 

ubraly, jinde zase přidaly.  

 

 

 

 

 

                                                 
85 Ipodnikatel [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-obchodni-

spolecnosti/vite-ze-zakladni-kapital-vasi-sro-muze-byt-jen-1-kc.html 
86 Business center [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/nove-

obcanske-obchodni-rekodifikace-2014/spolecnost-s-rucenim-omezenym/zakladni-kapital-a-vklady.aspx 

http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-obchodni-spolecnosti/vite-ze-zakladni-kapital-vasi-sro-muze-byt-jen-1-kc.html
http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-obchodni-spolecnosti/vite-ze-zakladni-kapital-vasi-sro-muze-byt-jen-1-kc.html
http://business.center.cz/business/pravo/nove-obcanske-obchodni-rekodifikace-2014/spolecnost-s-rucenim-omezenym/zakladni-kapital-a-vklady.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/nove-obcanske-obchodni-rekodifikace-2014/spolecnost-s-rucenim-omezenym/zakladni-kapital-a-vklady.aspx


50 

 

4.2.3. Odpovědnost jednatele a péče řádného hospodáře 

Kromě jiného došlo i ke zvýšení odpovědnosti jednatele a byl zaveden pojem péče 

řádného hospodáře a také pojem pravidlo podnikatelského úsudku. Název společnost 

s ručením omezeným tak trochu ztrácí na své podstatě, a to právě díky zvýšené odpovědnosti 

jednatele.  

Obchodní zákoník již pracoval s pojmem „péče řádného hospodáře“, avšak ho nijak 

nedefinoval. Jeho vysvětlení nechával na soudní praxi. Nová právní úprava již tento pojem 

definuje a díky tomu došlo také kromě jiného ke zvýšení ochrany věřitelů. Péče řádného 

hospodáře se dotýká především jednatelů společnosti, přičemž musí jednat v rámci zachování 

loajality vůči společnosti. Díky zavedení tohoto pojmu došlo ke zvýšení odpovědnosti 

jednatelů. Jednatelé nemusí být odborníkem na všechny oblasti v rámci řízení nebo podnikání 

společnosti – musí jim však porozumět do té míry, aby mohl přijímat kvalifikovaná 

rozhodnutí. Nová právní úprava je nutí jednat s vyšší pečlivostí, v případě nějakých 

pochybností musí jednatel dokazovat, že s péčí řádného hospodáře jednal.  

Pokud jednatel nebude jednat s péčí řádného hospodáře, bude muset převzít 

odpovědnost. To se zejména týká toho, že jednatel musí vydat prospěch a nahradit společnosti 

újmu, kterou jí způsobil. 87 

Co se týče pravidla podnikatelského úsudku, dle Kožiaka přináší nová právní úprava 

mnoho změn v postavení statutárních orgánu, a to vůči společnosti a jejich odpovědnosti za 

porušení povinností vůči ni. Ve svém článku tvrdí, že předešlá právní úprava, byla, co se týče 

statutárních orgánu, málo flexibilní. Proto neodpovídala moderním představám o regulaci 

obchodních společností. 88 

Celkově má nová právní úprava v oblasti péče řádného hospodáře na společnosti a 

především na společníky a jednatele výrazný vliv. Jednatelé musí být opatrní, hlídat si každý 

svůj krok a jednat v zájmu společnosti. Dá se říct, že již jednatelé neručí za společnost pouze 

omezeně, ale také na úkor svých chyb. Tato změna se dá považovat za výhodnou především 

v rámci zachování dobré společnosti s ručením omezeným.  

 

 

                                                 
87 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Praha: Grada, 2014, 207 s. 

Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. Str. 162 – 166.  
88 KOŽIAK, Jaromír. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích. Obchodně 

právní revue. 2012, 4., č. 4, str. 109. 
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4.2.4. Podíly ve společnosti 

Nepatrnou změnou zasáhl nový zákon v názvu podílu, kdy obchodní zákoník jej 

označoval pouze jako obchodní podíl. Tato změna nemá žádný významný důsledek pro 

společnost jako takovou, ani pro společníky. Jen se pracuje s mírně odlišným pojmem.  

Nově může mít společník i více podílů, což ovšem působí jako výhodnější situace pro 

společníky, oproti staré úpravě, která povolovala pouze jeden obchodní podíl. Tato změna má 

původ ve snaze zvýšit atraktivitu společnosti s ručením omezeným jako formu podnikání. 

Pokud společník držel 30% podíl a zakoupil si k němu další 30% podíl, srostl mu v jeden 

podíl (60%). Na základě nové právní úpravy už ke srůstání nedochází. 89 

Kromě toho společnost může připustit i vznik různých druhů podílů. Jsou zde potom 

základní podíly, se kterými jsou spojena práva a povinnosti upravené zákonem a dále další 

druhy podílů, které společníkům zaručují další práva či ukládají další povinnosti (jako např. 

podíly s přednostním právem na podílu na zisku). Opět se jedná o snahu zatraktivnit s. r. o. 

pro začínající podnikatele či živnostníky. Všechny záležitosti ohledně podílů musí být jasně 

určeny ve společenské smlouvě (povolení vlastnit více podílů, druhy podílů…). Další 

výhodou je, že může každý společník převést svůj podíl na jiného společníka (společenská 

smlouva může převod podílu podmínit souhlasem některého orgánu společnosti) a také to, že 

podíl může představovat i cenný papír – tzv. kmenový list.90 

Co se týče podílů ve společnosti, nastalo mnoho významných i méně významných 

změn. Všechny se ovšem týkají i nově příchozích a společnosti zakládajících společníků. 

Mnoho z nich se právě pro vyšší atraktivitu s. r. o. rozhodnou právě pro tuto formu podnikání 

(více druhů podílů, více podílů, kmenové listy).  

 

 

 

 

 

                                                 
89 Občanský zákoník, justice [online]. [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/obchodni-

korporace/konkretni-zmeny/spolecnost-s-rucenim-omezenym/ 
90 Portál pohoda [online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/novy-obcansky-

zakonik/zakladni-zmeny-v-s-r-o-od-roku-2014/ 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/obchodni-korporace/konkretni-zmeny/spolecnost-s-rucenim-omezenym/
http://obcanskyzakonik.justice.cz/obchodni-korporace/konkretni-zmeny/spolecnost-s-rucenim-omezenym/
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/novy-obcansky-zakonik/zakladni-zmeny-v-s-r-o-od-roku-2014/
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/novy-obcansky-zakonik/zakladni-zmeny-v-s-r-o-od-roku-2014/
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4.2.5. Internetové stránky společnosti s ručením omezeným 

Většina dnešních společností s ručením omezeným (a nejen těch) má internetové 

stránky. V dnešní době se jedná téměř o nezbytnost, jelikož kdo nemá internetové stránky, 

jakoby neexistoval.  

Proto se dá říct, že změna v této oblasti se dotýká téměř všech společností. Mají již 

povinnost uvádět na webových stránkách veškeré údaje, které se musí uvádět na obchodních 

listinách (pro připomenutí to jsou následující údaje: jméno společnosti, sídlo, údaj o zápisu do 

obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky a identifikující údaj, byl-li podnikateli přidělen).  

Došlo ke zkontrolování webových stránek vybrané společnosti s ručením omezeným. 

Na stránkách je uváděno jméno společnosti i sídlo a také údaj o zápisu do obchodního 

rejstříku. Ovšem chybí zde zápis včetně oddílu a vložky a identifikující údaj. Na tento 

problém byl majitel společnosti upozorněn a chyba byla odstraněna. Většina s. r. o. mají své 

webové stránky již upraveny v rámci nových právních předpisů.  

 

4.2.6. Odměňování 

V souvislosti s přísnějšími podmínkami pro sepsání společenské smlouvy, souvisí také 

odměňování. Ve smlouvě o výkonu funkce se musí sjednat odměňování, jinak platí, že je 

výkon funkce bezplatný. Na to by si měli dávat pozor jak zakladatelé společností, tak i již 

existující společnosti (musí změnit smlouvu do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK). Opět jsou 

zde kladeny vyšší nároky na jednatele – aby se sami starali o to, aby byla smlouva o výkonu 

funkce uzavřena. Narážíme zase na přísnější podmínky, což vede k vytváření takové 

společnosti, která je stabilní a najdeme u ní jistotu. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Epravo [online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/smlouva-o-vykonu-funkce-

po-1-lednu-2014-a-jeji-nalezitosti-91395.html 

http://www.epravo.cz/top/clanky/smlouva-o-vykonu-funkce-po-1-lednu-2014-a-jeji-nalezitosti-91395.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/smlouva-o-vykonu-funkce-po-1-lednu-2014-a-jeji-nalezitosti-91395.html
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4.2.7. Návrhy a doporučení 

Všechny změny, které byly popsány v této diplomové práci, se dají zhodnotit jako 

užitečné a převážně výhodné. A to už jak pro společníky – nynější či budoucí, tak i pro 

věřitele společnosti s ručením omezeným. 

Při změně právní úpravy se mohlo stát, že mnoho společníků o rekodifikací nevědělo, 

či vědělo, ale velmi málo. To už ale je pouze na informovanosti každého z nich. Jak už bylo 

napsáno, vybraná společnost neměla ještě upravené své webové stránky a jistě není jediná 

svého druhu.  

Z hlediska financování je založení společnost s ručením omezeným jednodušší, už 

díky sníženému základnímu kapitálu, který činí od nového roku pouze 1 Kč. Přesto lze 

doporučit, aby společníci (společník) stanovil/i ve své společenské smlouvě (zakladatelské 

listině) vyšší základní kapitál. Důvodem je to, že společnost bude mít jisté výdaje – ať už 

administrativní či jiné náklady související s chodem společnosti aj. A minimální výše 

základního kapitálu může tyto vzniklé náklady pokrýt. Dá se říct, že snížení povinného 

základního kapitálu vedlo ke zvýšení atraktivity společností s ručením omezeným, přesto 

základní kapitál je něco, bez čeho se společnost lehce neobejde. Na první pohled se tak může 

zdát, že založení s. r. o. je velice jednoduché a levné, byť tomu tak navzdory všem změnám 

není. Proto by mohl právní předpis stanovit minimální výši základního kapitálu. Přesto není 

tato změna v žádném ohledu špatná, stejně jako většina z uvedených změn má motivovat 

podnikatele k založení s. r. o. a snížením základního kapitálu tak rozhodně činí.  

Pelikán uvádí dva předpoklady, které dle něj tvůrce zákona ovlivnily k přijetí 

minimální výše základního kapitálu v hodnotě 1 Kč. Prvním předpokladem je snaha 

konkurovat evropským zemím, které už podobnou minimální výši zavedly. Druhým 

předpokladem je idea či přesvědčení, že nová snížená výše základního kapitálu odstraní 

současnou bariéru pro ty, kteří nemají dostatek prostředků a zároveň by chtěli podnikat. 92 

Co dále rozhodně zatraktivnilo společnost s ručením omezeným je možnost získat více 

podílů, více druhů podílů a také podílů ve formě cenných papírů, což do roku 2014 nebylo 

možné. Možnost disponovat s více druhy podílů přináší větší variabilitu práv a povinností 

společníku.  

Původním záměrem (dle Hejdy), který každému společníkovi umožňoval vlastnit 

pouze jeden obchodní podíl, bylo ztížit jeho lehkou převoditelnost. Díky nové možnosti vydat 

                                                 
92  PELIKÁN, Robert. Několik poznámek k úpravě společnosti s ručením omezeným v novém zákoně o 

obchodních korporacích. Obchodně právní revue. 2012, 4., č. 3, str. 77-78. 
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více druhů podílů i u společností s ručením omezeným došlo obecně ke sjednocení stejný 

podmínek pro všechny kapitálové společnosti. Dále podle Hejdy lze předpokládat, že s. r. o. 

začnou vydávat zvláštní podíly po vzoru akciových společností, které připouští například 

přednostní právo na úpis vkladů při zvyšování základního kapitálu nebo právo na přednostní 

výplatu podílu na zisku. 93 

Havel ohledně kmenových listů zastává názor, že je ZOK rozhodně nezavádí proto, 

aby se společnost s ručením omezeným stala v podstatě zjednodušenou formou akciové 

společností, jak se může zdát, nýbrž aby usnadnil jejich vlastníkům život a zlehčil jejich 

převoditelnost. Zároveň upozorňuje, že vlastník podílu se musí vždy zapsat do obchodního 

rejstříku, a tím se kmenový list nemůže stát tzv. Projevem anonymizace. 94 

Naopak ne příliš atraktivní změnou pro společníky mohla být péče řádného hospodáře. 

Dost společníků mohla tato změna vylekat, co se týče ručení za společnost a její úpadek.   

Doporučení pro společníky společnosti s ručením omezeným by mohlo být především 

pečlivé a důsledné sepsání společenské smlouvy. Společníci by si v ní měli stanovit jednotlivá 

ujednání pro různé případy, aby se vyhnuli budoucím problémům. Předejít jim můžou díky 

dispozitivní povaze zákona o obchodních korporacích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93  HEJDA, Jan. Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným v rekodifikačním návrhu zákona o 

obchodních korporacích. Obchodněprávní revue, 2011, č. 3, str. 74. 
94 HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodněprávní revue, 2011, č. 

12, str. 352. 
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5. Závěr  

Náplní diplomové práce bylo charakterizovat současnou právní úpravu (zákon o 

obchodních korporacích, nový občanský zákon), a to ve vztahu ke staré právní úpravě 

(obchodní zákoník). Konkrétně se diplomová práce zabývala tím, jaký je rozdíl mezi 

založením a vznikem společnosti s ručením omezeným před a po roce 2014 a jaký měla 

rekodifikace na založení a vznik společnosti dopad.  

Na základě toho, že zákon o obchodních korporacích nechává společníkům volnější 

ruku při sepisování společenské smlouvy, mohou si stanovit jednotlivá ustanovení společníci 

sami, čímž předchází vzniku budoucích sporů. Samozřejmostí je, že společenská smlouva 

nesmí být v rozporu se zákonem o obchodních korporacích či s jinou právní úpravou.  

První kapitola se zabývala obecnou právní úpravou společnosti s ručením omezeným, 

druhá kapitola přiblížila určité změny založení a vzniku s. r. o. a poslední kapitola se již 

zabývala zhodnocením jednotlivých změn.  

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda je nová právní úprava výhodnější než ta stará. 

Změny přinesly rozdílné názory a stálé dochází v některých případech k otázkám.  

Celkově hodnotím změnu jako přínosnou – v některých oblastech více, v některých 

méně. Účelem bylo především zatraktivnit společnost s ručením omezeným a zpřístupnit ji 

menším podnikatelům a živnostníkům, čehož bylo dosaženo na základě změn, jako je snížení 

základního kapitálu, či možnost vlastnit více druhů podílů i ve formě kmenových listů.  

Nejatraktivnější změnou se může zdát snížení základního kapitálu, a to na pouhou 1 

Kč. Tato lákává nabídka ovšem může zakladatele společnosti s ručením omezeným klamat.              

Se založením souvisí samozřejmě i jiné náklady, jako jsou notářské ověření, založení živnosti 

aj. povinnosti. Za tyto služby si zakladatel zaplatí i přes 10 000 Kč, čímž náklady na založení 

nekončí. Při zakládání společnosti samozřejmě společnost potřebuje i sídlo, vybavení 

kanceláří atd. V případě vyššího základního kapitálu (který nemusel být ve společnosti držen) 

jej mohl společník využít na tyto výdaje. Založení společnosti s ručením omezeným není jen 

finančně (i přes snížení základního kapitálu), ale i časově náročné.  

Za další přínosnější změnu hodnotím i pojem péče řádného hospodáře, čímž se může 

společnost vyhnout případným budoucím problémům, kdy jednatel musí jednat v rámci 

zachování loajality vůči společnosti, ale také musí konat velice pečlivě a důsledně. Tato 

změna je rozhodně přínosná nejen pro společnost, ale také pro věřitele společnosti. Zdánlivá 

absence garance v podobě základního kapitálu je tedy nahrazena tímto pojmem a dá se říct, že 

je v tomto případě garance jistoty vyšší, než tomu bylo u základního kapitálu.  
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Výhodné je pro společníky také možnost vlastnit více druhů podílů, a to i ve formě 

kmenových listů, což je obdoba akce. Tak se společnost s ručením omezeným přibližuje 

v malé míře akciové společnosti, i když kmenové listy nejsou oproti akciím obchodovatelné 

na evropském regulovatelném trhu či jiném veřejném trhu.  

Za nevýhodu nové právní úpravy považuji to, že je rozdělena do dvou pramenů, což je 

pro čtenáře značně nepřehledné. Tato skutečnost ovšem nemá vliv na fungování společnosti, 

proto se dá říct, že se jedná o nevýhodu nepatrnou ve srovnání s ostatními výhodami. 
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Seznam zkratek 

NOZ   Nový občanský zákoník 

ObchZ   Obchodní zákoník 

Spol. s. r. o.  Společnost s ručením omezeným 

S. r. o.   Společnosti s ručením omezený 

ZOK   Zákon o obchodních korporacích 

ZVR   Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
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