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1 Úvod 

Po roce 1989 se v České republice objevil obrovský rozmach podnikání. Ovšem ani 

v této době světové krize není podnikání zaostávající formou obţivy. Kaţdý rok neustále 

přibývá osob s touhou nebýt zaměstnanci a ty mají moţnost si zvolit, jakým způsobem budou 

podnikat. Mohou podnikat jako fyzická osoba nebo zaloţit některou z obchodních 

společností. Vzhledem ke skutečnosti, ţe volba správné formy podnikání zcela jistě můţe 

ovlivnit úspěch podnikatele či ekonomické dopady na hospodaření společnosti, je nezbytné 

věnovat tomuto rozhodnutí patřičnou pozornost.  

Nejrozšířenější a zároveň nejmladší právní formou obchodní společností je společnost s 

ručením omezeným. Ta v sobě snoubí kombinaci výhod osobních společností v podobě 

jednoduchého vzniku společnosti a organizační struktury a kapitálových společností v otázce 

ručení společníků za závazky společnosti.  

Proto má práce bude zaměřena na tuto obchodní společnost, konkrétně na její statutární 

orgán – jednatele ve společnosti s ručením omezeným a současně na problematiku 

odpovědnosti. 

Cílem práce je ucelit poznatky jak obecně o společnosti s ručením omezeným z důvodu 

obliby vyuţít tuto právní formu k podnikání v České republice, tak konkrétně o jednateli, 

který je pověřen svoji působností jednáním vně i dovnitř společnosti a vyzvednout otázku 

odpovědnosti jednatele, která následuje po chybném výkonu jeho funkce.  

Ze stanovení cíle mé bakalářské práce přímo vyplývá rozvrţení jednotlivých kapitol. 

Protoţe si myslím, definování jednatele bez charakteristiky společnosti s ručením omezeným 

by bylo jako snaţit se pochopit látku v polovině skript, úvodní kapitolu věnuji charakteristice 

společnosti a jejich prvků. Následně se budu zabývat právním postavením jednatelů od jeho 

zvolení po odvolání, coţ doplním o kapitolu aplikace definovaných bodů na existující 

společnost. V závěrečné kapitole stanovím oblasti odpovědnosti jednatele jako následek 

porušení jejich povinností při výkonu funkce.  

Metoda pouţitá při vypracování této práce bude především analýza publikací autorů 

zabývajících se touto problematikou, odborných článků a jednotlivých právních předpisů 

upravujících výše zmiňované body. 
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2 Charakteristika společnosti s ručením omezeným 

2.1 Obchodní společnosti 

Obchodní společnost je právnickou osobou zaloţenou za účelem podnikání, nestanoví-li 

právo Evropských společenství či zákon jinak.  Obchodními společnostmi jsou veřejná 

obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdruţení. Evropské 

hospodářské zájmové sdruţení a evropská společnost jsou upraveny také právem Evropských 

společenství a zvláštními právními předpisy. Společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost mohou být zaloţeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakáţe. 

Nestanoví-li zákon jinak, mohou být zakladateli společnosti a účastnit se na jejím podnikání 

jak osoby fyzické tak i právnické.
1
 

Obchodní společnosti lze rozčlenit do dvou základních skupin, na společnosti osobní a 

kapitálové. V tomto základním dělení lze mezi osobní společnosti zařadit veřejnou obchodní 

společnost a komanditní společnost, kapitálovými společnostmi pak jsou společnost s ručením 

omezeným a akciová společnost. Evropskou společnost lze přiřadit ke společnostem 

kapitálovým. Evropské hospodářské zájmové sdruţení, které se řídí subsidiárně úpravou 

veřejné obchodní společnosti (i kdyţ vykazuje i některé prvky společnosti s ručením 

omezeným), lze proto přiřadit ke společnostem osobním. 
2
 

Toto dělení ovšem není podle některých autorů zcela striktní. Např. podle Štenglové I.
3
 

můţeme rozlišit třetí skupinu společností a to tzv. společnosti smíšené. Jde o kombinaci rysů 

společností kapitálových i osobních. Takto můţeme označit komanditní společnost a zejména 

pak společnost s ručením omezeným. Dále však budeme společnost s ručením omezeným 

označovat jako kapitálovou. 

Základním rozdílem mezi osobními a kapitálovými společnostmi je ručení společníků. 

Zatímco u osobních společností ručí společníci za závazky společnosti neomezeně, solidárně 

a celým svým majetkem, u společností kapitálových společníci neručí za závazky společnosti 

vůbec nebo je jejich ručení značně omezeno; u společnosti s ručením omezeným (dále jen 

                                                 
1
 JOSKOVÁ, L., PRAVDA, P Obchodní zákoník 2010 – úplné znění s úvodním komentářem 

2
  BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným, stejně i DVOŘÁK T. Společnost 

 ručením omezeným 
3 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným 
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s.r.o.) ručí společníci do výše součtu všech nesplacených vkladů zapsaných v obchodním 

zákoníku (dále jen ObchZ). 

2.2 Pojem a právní úprava společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního 

rejstříku (dále jen ObchR) a zpravidla se zakládá za účelem podnikání, avšak spolu s akciovou 

společností můţe být zaloţena za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje. 

Jelikoţ je s.r.o. právnickou osobou (vztahují se na ni ustanovení občanského zákoníku (dále 

jen ObčZ) o právnických osobách obsaţené v § 18 aţ § 20), má vlastní právní subjektivitu, 

z čehoţ vyplývá jednak způsobilost k právům a povinnostem, jednak způsobilost k právním 

úkonům, kterými tato práva a povinnosti nabývá. 

Společnost s ručením omezeným řadíme mezi obchodní společnosti, konkrétně ji 

můţeme označit za obchodní společnost kapitálového typu (také jako akciovou společnost), 

popř. za kapitálovou společnost s prvky osobní společnosti. Právě proto, ţe s.r.o. obsahuje 

mnoho prvků osobní společnosti (např. omezené ručení společníků za závazky společnosti 

nebo změny ve společenské smlouvě mohou být provedeny dohodou všech společníků, nikoli 

pouze valnou hromadou jako u akciových společností), můţeme ji označit za nejjednodušší 

kapitálovou společnost  

Právní úpravu společnosti s ručením omezeným najdeme v zákoně č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, a to v obecných ustanoveních (lex generalis), které jsou společné pro 

všechny obchodní společnosti, tj. § 56 aţ § 75b a konkrétní vymezení přímo společnosti 

s ručením omezeným v ustanoveních zvláštních (lex specialis)
4
, tj. § 105 aţ § 153. Obchodní 

zákoník definuje společnost s ručením omezeným jako společnost, jejíţ základní kapitál je 

tvořen vklady společníků a jejíţ společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno 

splacení vkladů do obchodního rejstříku. 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci 

ručí
5
 společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů 

                                                 
4 V současném pr{vu platí, že speci{lní (zvl{štní) ustanovení mají vždy přednost před gener{lními 

(obecnými); úprava obecn{ se tedy požije až v případě, že problematika není upravena speci{lními 

pravidly (z{sada lex specialis derogat generali).  

5 Je nutno rozlišovat mezi ručením společníků a odpovědnosti společnosti. Jedná se o dva rozdílné instituty. 

V případě, ţe společnost jiţ není schopna odpovídat za své závazky, přechází odpovědnost splnění závazků na 
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všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Jde o tzv. solidární závazek – 

věřitel můţe poţadovat dluh po kterémkoli společníku. Na rozdíl od úpravy minulé, která 

stanovovala, ţe společník ručí do výše svého nesplaceného vkladu podle zápisu v obchodním 

rejstříku. Nová úprava více zdůrazňuje solidaritu společníků při ručení za závazky 

společnosti. Ručení společníků skončí dnem zapsání do obchodního rejstříku splacení celých 

vkladů všech společníků. V případě ţe společník zaplatí z titulu ručení kterémukoli z věřitelů 

společnosti, jeho povinnost ručení nezaniká, ani se nijak nesniţuje rozsah ručení. 

2.3 Obchodní firma 

Společnost s ručením omezeným musí mít svoji vlastní obchodní firmu – název, pod 

kterým se společnost zapisuje do obchodního rejstříku. Obchodní firmu můţeme rozčlenit na 

dvě části a to kmen a dodatek označující právní formu společnosti. Obchodní zákoník 

stanovuje, ţe firma musí povinně obsahovat dodatek, ať uţ v plném znění, tj. společnost 

s ručením omezeným nebo ve formě zkratky spol. s. r. o. či pouze s.r.o. Jiná podoba dodatku 

nepřipadá v úvahu, ani jeho cizojazyčný ekvivalent (např. Ltd. či GmbH). 

Podobu firemního dodatku, kterou si společnost vybere a zapíše do obchodního 

rejstříku, je povinna dodrţovat a také pod tímto dodatkem právně jednat. Jedna společnost 

můţe mít také pouze jen jednu obchodní firmu. Např. J.D.T.R. spol. s r. o. a J.D.T.R. s.r.o. 

jsou dvě různé obchodní firmy a aby jedna společnost vyuţívala obě varianty, je vyloučeno, 

protoţe by měla obchodní firmy dvě. 

Otázky o ochraně firmy ucelila M. Bartošíková: „Firma je chráněna několika právními 

předpisy. Základní je ochrana obsažená v obchodním zákoníku. Tato ochrana se rozpadá do 

dvou samostatných systémů. První systém tvoří ochrana firmy podle § 12 ObchZ. Druhý 

systém obsahuje ochranu firmy podle ustanovení o nekalé soutěži. Ochrana firmy podle § 12 

ObchZ je ochranou absolutní, zatímco ochrana podle ustanovení o nekalé soutěži je ochranou 

relativní. Absolutní ochrana spočívá v tom, že podnikatel, tedy společnost s ručením 

omezeným, do jehož firemního práva bylo neoprávněně zasaženo, se může u soudu domáhat 

ochrany proti každému, kdo se takového jednání dopustil. Této ochrany požívá ten podnikatel, 

který začal firmu užívat po právu jako první. V rámci ochrany proti nekalé soutěži lze 

k neoprávněnému užívání firmy využít zejména skutkové podstaty upravené v § 47 ObchZ – 

vyvolání nebezpečí záměny. Vyvoláním nebezpečí záměny je i užití firmy již po právu užívané 

                                                                                                                                                         
společníky. Společník, po kterém věřitel poţaduje splacení dluhu, je povinen tento dluh splnit a tím mu vzniká 

právo na regres - můţe ţádat, aby mu část takto splaceného dluhu ostatní společníci uhradili z titulu ručení. 
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jiným soutěžitelem. Ochrany firmy včetně ochrany proti nekalé soutěži lze využít jen ve vztahu 

mezi soutěžiteli.“
6
 V tomto případě nemusí být nutně zasaţeno do práv soutěţitelů, postačí 

jejich pouhé ohroţení. 

2.4 Založení společnosti 

Proces konstituování společnosti lze rozdělit na dvě základní etapy -  fázi zakládání a 

na fázi vzniku společnosti. V české právní úpravě dochází mezi oběma fázemi k důsledné 

diferenciaci. Teprve úspěšným skončením druhé fáze je proces zakládání s.r.o. skončen. 

Výsledkem tohoto procesu je existence nového subjektu práv a povinností, nové právnické 

osoby - samo zaloţení společnosti. Bez důkazu platného zaloţení společnosti nemůţe dojít 

k jejímu zápisu do obchodního rejstříku.
7
 

Pokud chybí jakékoli náleţitosti kterékoli fáze, nemůţe ke zřízení společnosti dojít. 

Společnosti s ručením omezeným můţe být zaloţena jedním nebo více zakladateli. 

Zakladatelem můţe být jak osoba fyzická tak i právnická.  

Existují zde případy zvlášť pro fyzické i právnické, kdy zaloţení společnosti jediným 

společníkem právní předpisy vylučují.  

Obchodní zákoník stanoví, ţe společnost s ručením omezeným s jediným společníkem 

nemůţe být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením 

omezeným.  

Zaloţit s.r.o. není moţné jednou fyzickou osobou, která jiţ figuruje jako zakladatel nebo 

společník v dalších třech s.r.o.  

Poslední omezení podle § 105 ObchZ nerozlišuje mezi osobami a stanovuje, ţe 

společnost s ručením omezeným můţe mít nanejvýš 50 společníků. 

Společnost s ručením omezeným se zakládá dvěma způsoby, a to v případě jediného 

zakladatele zakladatelskou listinou, nebo společenskou smlouvou za předpokladu, ţe 

zakladatelé jsou dva a více. Obě tyto varianty musí být uzavřeny formou notářského zápisu, 

který musí být podepsán notářem a téţ všemi zakladateli. 

                                                 
6
 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným, s. 18 

7
 DVOŘÁK T. Společnost s ručením omezeným 
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2.4.1 Společenská smlouva a její náležitosti 

Náleţitosti společenské smlouvy lze pravidelně rozdělit do dvou okruhů na náleţitosti 

obligatorní, tzn. povinné, a fakultativní, tj. dobrovolné. Tyto náleţitosti lze označit za 

podstatné (esentialia negotti), bez kterých společenská smlouva vůbec nemůţe vzniknout.
8
 

Obligatorní náleţitosti společenské smlouvy podle ObchZ: 

 obchodní firma a sídlo společnosti, 

 určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména 

a bydliště fyzické osoby, 

 předmět podnikání (činnosti), 

 výše základního kapitálu, 

 výše vkladu kaţdého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, 

 jména, příjmení a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají 

jménem společnosti, 

 jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

 určení správce vkladu, 

 výše základního kapitálu, 

 údaje o tvorbě a výši rezervního fondu.
9
 

Fakultativní náleţitosti společenské smlouvy můţeme rozdělit do dvou skupin. Do první 

skupiny patří náleţitosti obvyklé, resp. pravidelné (naturalia negotti). Obchodní zákoník na 

tyto většinou pamatuje dispozitivním odkazem. Druhou skupinu tvoří náleţitosti nahodilé 

(Accidentalia negotti) bez jakékoli souvislosti s obchodním zákoníkem.  

2.4.2 Zakladatelská listina 

Jak jiţ bylo výše řečeno, společnost s ručením omezeným je moţno zaloţit rozhodnutím 

jediného zakladatele. V tomto případě je vyloučeno, aby byla společnost zaloţena smlouvou.  

V této situaci je přípustný pouze jednostranný právní úkon zakladatele a tou je zakladatelská 

listina. Pro listinu platí stejné náleţitosti jako pro společenskou smlouvu.  

                                                 
8
 DVOŘÁK T. Společnost s ručením omezeným 
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Za předpokladu, ţe do původně jednočlenné společnosti přistoupí další společník, musí 

se zakladatelská listina změnit na společenskou smlouvu. Toto platí i v opačném případě. 

2.4.3 Vklady společníků 

Dalším nezbytným úkonem u zakládání společnosti je sloţení vkladů společníků. 

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným se obligatorně tvoří ve výši 200 000,- Kč. 

Výše vkladu jednoho společníka činí minimálně 20 000,- Kč a kaţdý společník se podílí 

jedním vkladem, který můţe mít peněţitou i nepeněţitou formu. Od výše jednotlivých vkladů 

se odvozuje výše obchodního podílu společníka, který je vyjádřením jeho práv a povinností. 

Podmínkou zápisu společnosti do obchodního rejstříku je také splacení minimálně 30% 

kaţdého peněţitého vkladu a celého emisního áţia, nejméně však 100 000,- Kč. 

Ke sloţení peněţitých vkladů nejčastěji pouţívá nově vytvořený bankovní účet na 

obchodní firmu společnosti. Peníze na účet skládá správce vkladu. Na vyţádání banka vystaví 

potvrzení o sloţení vkladů a jejich výši, které se dokládá při podání návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku. 

2.4.4 Živnostenské oprávnění 

Výpis z ţivnostenského rejstříku
10

 je dalším dokumentem, který se dokládá k návrhu na 

zápis do obchodního rejstříku.  

Vzhledem k tomu, ţe ţivnostenské oprávnění společnost získá jiţ před zápisem ObchR, 

obchodní zákoník upravuje jednání zakladatelů před vznikem společnosti v § 64. Základním 

principem je závaznost za své jednání před zápisem do ObchR. Můţe jednat jak jediná osoba, 

tak i více osob, pak jsou zavázány společně a nerozdílně. 

2.4.5 Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku se podává u příslušného 

rejstříkového soudu oficiálním formulářem. Návrh na zápis je opatřen úředně ověřenými 

podpisy všech jednatelů. Návrh obsahuje také povinné přílohy jako např. výše zmíněná 

společenská smlouva nebo zakladatelská listina, oprávnění k podnikatelské činnosti (výpisy 

z ţivnostenského rejstříku), list vlastnictví ohledně sídla společnosti, souhlas vlastníka 

                                                 
10 Výpis z ţivnostenského rejstříku nahradil dřívější ţivnostenský list.  
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nemovitosti s umístěním sídla společnosti, prohlášení správce vkladu o sloţení základního 

kapitálu, potvrzení z banky o sloţení základního kapitálu, atd. podávané za společnost a výpis 

rejstříku trestů ne starší neţ 3 měsíce, čestné prohlášení a podpisový vzor, apod. podávané za 

jednatele společnosti. 

Tímto se společnost dostává do řady na zápis do obchodního rejstříku. V případě 

formálních chyb je nutno návrh opravit bez ztráty pořadí ve frontě. 

2.5 Vznik společnosti 

Rozhodnutí o zápisu společnosti do obchodního rejstříku se posílá společnosti datovou 

schránkou a pokud společnost datovou schránku prozatím zřízenu nemá, tak doporučeně do 

sídla zakládané společnosti. V případě nedoručení je moţno si rozhodnutí osobně vyzvednout 

u rejstříkového soudu.   

Společnost vzniká dnem, ke kterému byl proveden prvozápis společnosti do obchodního 

rejstříku. Zápis má konstitutivní účinky (ObchZ).
11

  

2.6 Společníci 

„Společnost s ručením omezeným je soukromoprávní korporací, tedy sdružením osob; 

výjimku představují sice jednočlenné společnosti, avšak to nic nemění na podstatě věci. 

Nemůže totiž existovat společnost, v níž by nebyl ani jediný společník. Mezi společností a 

jejími společníky vzniká určitý vztah, obecně označovaný jako účast (členství) v korporaci 

nebo též jako společenský poměr. Tento vztah lze definovat jako určitý soubor práv a 

povinností, které má společník jednak vůči společnosti, jednak též vůči ostatním společníkům. 

Meritorně je však společník omezen i dalšími kritérii, totiž zejména požadavkem respektu 

k zákonnému principu dobrých mravů (§ 3 odst. 1 ObčZ), pravidly poctivého obchodního 

styku (§ 265 ObchZ) a zákazu zneužití hlasů ve společnosti nebo jednání znevýhodňujícího 

jakéhokoli společníka (§ 56a ObchZ.).“
12

 uvádí ve své knize T. Dvořák srozumitelnou a 

jasnou definici, se kterou se ztotoţňuji. 

                                                 
11
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2.6.1 Vznik členství 

Členství společníka, popř. jeho účast ve společnosti s ručením omezeným můţe 

vzniknout dvěma způsoby, a to originárně (původně) a derivativně (odvozeně). 

V případě vzniku účasti originárně, vzniká účast společníka ve společnosti nově, tzn. 

bez existence právního předchůdce. Takto vznikají účasti společníků v nově vznikající 

společnosti – po zapsání společnosti do obchodního rejstříku, se stává zakladatel jejím 

společníkem. Druhou moţností vzniku původního členství je přistoupení osoby stojící mimo 

společnost, tzv. extranea do společnosti za podmínky efektivního zvýšení základního kapitálu. 

K účasti extranea ve společnosti je nutno souhlasu valné hromady, písemného prohlášení 

extranea a splacení převzatého vkladu. 

Derivativní vznik členství je opakem originárního, tzn., ţe účast vzniká za existence 

právního předchůdce. Nabyvatel obchodního podílu tedy vstupuje univerzální či singulární 

sukcesí do práv jiné osoby na základě právní události či právního úkonu. 

U univerzální sukcese dochází k přechodu veškerých práv a povinností na základě 

právní skutečnosti, za ţádných okolností však nedochází ke smluvnímu převodu. Příkladem 

univerzální sukcese je zdědění obchodního podílu právnickou nebo fyzickou osobou. 

Singulární sukcese se týká převodu obchodního podílu.  

2.6.2 Práva a povinnosti společníků 

Rozsah práv a povinností společníků ve společnosti s ručením omezeným vyjadřuje 

jejich obchodní podíl. Základní práva a povinnosti definuje obchodní zákoník, další mohou 

být sepsány ve společenské smlouvě, popř. zakladatelské listině anebo ve stanovách 

společnosti. 

Mezi základní práva jsou povaţována právo podílet se na řízení společnosti (právo 

hlasovací a kontrolní; právo na informace), právo na podíl ze zisku a právo na vypořádání při 

zániku účasti společníka, resp. právo na likvidační podíl při zániku společnosti. Ostatní práva 

jsou podle autora T. Dvořáka
13

 rozčleněna do dalších dvou okruhů – práva doplňková (např. 

právo podat k soudu návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady) a práva 

minoritních společníků. V této práci se budu dále zabývat pouze právy základními. 
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Další členění práv rozlišuje práva majetkové a nemajetkové povahy. Tato práva se 

týkají kvalitativní povahy obchodního podílu. 

Základním majetkovým právem společníka je právo na podíl na zisku, které je 

projevem funkce kapitálové obchodní společnosti – zhodnocení investic jednotlivých 

společníků. Obvykle se zisk mezi společníky rozděluje podle poměrů jednotlivých podílu, 

ovšem právní úprava této problematiky je pouze dispozitivní, proto ve společenské smlouvě 

můţe být zisk rozdělován podle jiných kritérií.
 14

 

 Dalším majetkových právem je právo na vypořádání při zániku účasti společníka ve 

společnosti s ručením omezeným. Právo na vypořádací podíl vznikne v případě, ţe 

společníkovi zanikne členství ve společnosti za jejího dalšího trvání a jeho obchodní podíl 

přejde na společnost (takový stav nastane např. v případě vyloučení společníka rozhodnutím 

valné hromady pro nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti nebo vyloučením 

společníka soudem pro závaţné porušení jeho povinností, apod.). 

Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z 

vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke 

dni zániku účasti společníka ve společnosti, pokud společenská smlouva nestanoví, ţe se má 

zjistit z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce ustanoveného obdobně podle 

§ 59 odst. 3. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, neplyne-li ze společenské smlouvy nebo 

stanov něco jiného.
15

 Podle mého názoru není toto určení vypořádacího podílu úplně 

nejšťastnější. Společníkovi nezaniká účast dobrovolně, ale v důsledku rozhodnutí třetí osoby 

nebo v kadučním řízení. To značí, ţe tento způsob vypořádání pozbývá sankční charakter. 

Společník můţe svým negativním jednáním získat paradoxně majetkový prospěch. 

Tohoto práva se týká další majetkové právo, a to právo na likvidační podíl při zániku 

společnosti. Podíl na likvidačním zůstatku se společníkům vyplácí v případě zrušení s.r.o. 

likvidací. Výše vypořádání se opět určuje na základě poměrů obchodních podílů, pokud 

společenská smlouva nestanoví jinak. 

Právo podílet se na řízení společnosti je hlavním nemajetkových právem. 

Z kapitálového charakteru společnosti s ručením omezeným vyplývá, ţe společníci neřídí 

                                                 
14

 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. et al. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 

podnikatelé  

15
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů § 61 odst. 2 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d1.aspx#par59
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společnost přímo, ale prostřednictvím příslušného orgánu – valnou hromadou. Valná hromada 

slouţí k realizaci práva hlasovacího a kontrolního (společníci jsou oprávněni kontrolovat 

činnost jednatele). Protoţe s.r.o. obsahuje i prvky osobních společností, obchodní zákoník 

nevylučuje rozhodování společníků i mimo valnou hromadu. Právo na informace rovněţ 

souvisí s právem kontroly vedení společnosti. Společníci mají podle zákona zejména právo 

nahlíţet do dokladů společnosti, poţadovat informace od jednatelů o záleţitostech společnosti  

Základní a zároveň zákonnou povinností společníků je povinnost vkladová, neboli 

ilační.
16

 Tato povinnost má dvě na sobě závislé fáze – 1 fáze upsání vkladu a následná fáze 

uhrazení vkladu. Aţ po splnění obou povinností je proces ilace ukončen. Z takto povinně 

poskytovaných vkladů společníků se vytváří obligatorní základní kapitál. Podle Obchodního 

zákoníku je stanovena minimální výše vkladu a to na 20 000,- Kč a jeden společník můţe 

poskytnout pouze jeden vklad; maximální výše vkladu stanovena není. Dobu splatnosti 

vkladu určuje společenská smlouva, zákon ji ovšem jistým způsobem omezuje - peněţité 

vklady musí být před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku splaceny z 30% a 

zároveň celková výše splacených vkladů musí činit minimálně 100 000,- Kč, ostatní 

nesplacené vklady je nutno splatit do pěti let od vzniku společnosti. Ze zákonnosti této 

povinnosti vyplývá, ţe pokud některý ze společníků tuto povinnost nesplní, valná hromada ho 

můţe ze společnosti vyloučit kadučním řízením (caducus).
17

 

Kapitálová vybavenost společnosti můţe být posílena i příplatkovou povinností, která 

můţe být zakotvena ve společenské smlouvě. Pokud to tedy společenská smlouva předvídá, je 

valná hromada oprávněna uloţit svým usnesením společníkům povinnost přispět příplatkem 

na vytvoření vlastního kapitálu společnosti. Příplatek můţe být pouze v peněţité formě, 

nepředstavuje vklad společníka a jeho výše můţe být maximálně rovna 50% základního 

kapitálu. Pro nesplnění příplatkové povinnosti můţe být společník ze společnosti opět 

vyloučen.
 18

 

Mezi další povinnosti společníků patří povinnosti převzít uvolněný vklad, v případě, 

ţe účast společníka v s.r.o. zanikla bez právního nástupce. O této povinnosti rozhoduje valná 

hromada a společníků se týká podle poměru jejich obchodních podílů. 

                                                 
16

 Ilace – tímto termínem se označuje zvláštní zákonná povinnost zakladatele nebo společníka obchodní 

společnosti převést sjednaný předmět vkladu do vlastnictví (majetku) korporace (T. Dvořák).  

17 z lat. = ten, který padl. Výsledek kadučního řízení lze ch{pat jako odpadnutí provinilého společníka. 
18

 ELIÁŠ, K., POKORNÁ, J., DVOŘÁK, T. Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva shodně i 
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Podle obchodního zákoníku se zákaz konkurence vztahuje pouze na jednatele 

společnosti, díky kapitálovým rysům s.r.o. Společenská smlouva můţe ovšem tuto povinnost 

rozšířit i na společníky. 

S právem podílet se na řízení společnosti úzce souvisí povinnost uchovávat v tajnosti 

informace důleţité pro podnikání společnosti. Tuto povinnost můţeme shrnout pod povinnost 

loajality. Tato povinnost není sice nijak uzákoněna, nýbrţ je vyvoditelná z principu, ţe účast 

společníků ve společnosti je dobrovolná. V rámci této povinnosti pro společníky platí zdrţet 

se jakéhokoli jednaní, které by znemoţňovalo dosaţení či ohroţovalo cíle společnosti. 

2.6.3 Zánik členství  

Zánik členství vhodně nadefinoval K. Eliáš: „K zániku účasti společníka na společnosti 

s ručením omezeným může dojít pouze na základě právní skutečnosti – právního úkonu či 

právní události – a může se tak stát jen jedním ze zákonem předpokládaných způsobů. 

V případě zániku účasti společníka bývá rozlišováno mezi obecnými a zvláštními způsoby 

zániku účasti společníka, přičemž rozlišovacím kritériem je, zda k uvedenému způsobu zániku 

dochází obecně u všech obchodních společností či pouze konkrétní právní formy – v našem 

případě tedy s. r. o.“
19

 

Za obecné způsoby zániku členství můţeme povaţovat smrt společníka v případě 

fyzické osoby, zánik společníka v případě osob právnických nebo zánik společnosti 

samotné, převod obchodního podílu, jelikoţ při převodu podílu zanikne i účast převodce ve 

společnosti. Za další obecný způsob zániku účasti se povaţuje prohlášení konkursu na 

majetek společníka, přičemţ je nutno rozlišit, zda se jedná o prohlášení konkurzu na majetek 

společníka vícečlenné společnosti či jednočlenné. V jednotlivých případech se postupuje 

jiným způsobem. S tímto souvisí zánik členství zamítnutím insolvenčního návrhu pro 

nedostatek majetku společníka.  

Další způsoby zániku účasti: zrušení účasti společníka na společnosti soudem 

(nemoţnost vystoupení společníka ze společnosti jednostranným právním úkonem, společník 

však můţe poţádat soud o zrušení jeho účasti), vyloučení společníka rozhodnutím soudu 

(valná hromada můţe vyloučit společníka pro porušení vkladové či příplatkové povinnosti, 

v ostatních případech rozhoduje soud),  nařízení výkonu rozhodnutí postižením 

                                                 
19

 ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným, s. 123. 
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obchodního podílu, vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu, dohodou 

všech společníků. 

Kaduční řízení představuje specifický způsob zániku účasti osoby v s.r.o. Jedná se o 

specifickou proceduru vyloučení provinilého společníka v určitém případě.
20

 Jak jiţ bylo 

zmíněno výše, vyloučení společníka v kadučním řízení je názvem pro vyloučení společníka 

valnou hromadou, v případě nesplnění svých povinností (příplatkové, vkladové). 

Společníkovi přesto náleţí vypořádací podíl.  

2.7  Orgány společnosti 

„U společnosti s ručením omezeným se nepředpokládá, že sami společníci budou 

vykonávat řídící i kontrolní činnost, tak jak je tomu u společností osobního typu. Obchodní 

zákoník tak ustanovuje orgány společnosti, kdy společníci svoje hlasovací práva uplatňují na 

shromáždění společníků, resp. na valné hromadě a rozhodují spíše o strategických 

záležitostech společnosti. Tím však není vyloučena možnost, aby se společník stal jednatelem 

a byl zodpovědný za každodenní řízení společnosti. Rozhodovací procesy jsou tak rozděleny 

mezi orgány společnosti, které musí společnost vytvořit buď ze zákona (valná hromada 

a jednatelé) anebo dobrovolně, resp. pokud tak stanoví společenská smlouva (dozorčí 

rada).“
21

 

2.7.1 Valná hromada 

Valnou hromadu je společnost s ručením omezeným nucena podle zákona vytvořit, čili 

jedná se o orgán obligatorní. Zároveň je také valná hromada pojímána jako nevyšší orgán
22

 

společnosti. Prostřednictvím valné hromady společníci realizují své právo podílet se na řízení 

společnosti (hlasovací a kontrolní); rozhodují hlasováním o otázkách existence a činnosti 

společnosti, udílení závazných příkazů jednatelům a o uplatnění svých vlastních 

společnických práv. Hlasy jednotlivých společníků mají různou váhu – podle jejich 

obchodních podílů. Výsledkem hlasování je projevem vůle většiny a je závazný pro všechny 

                                                 
20

 DVOŘÁK T. Společnost s ručením omezeným 
21

 POKORNÁ, J. in ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. aj. Kurs obchodního práva / Právnické 

osoby jako podnikatelé, s. 207-208. 
22

 Podle DVOŘÁK T. Společnost s ručením omezeným: Tato zákonná definice není přesná, neboť nejvyšší orgán 

představují společníci jako celek. 
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společníky, nevyjímaje ty, jeţ hlasovali menšinově, tak i ty, kteří hlasování vůbec nebyli 

přítomni. 

Obchodní zákoník, konkrétně § 125 stanovuje sloţky působnosti valné hromady: 

 schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle § 64, 

 schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených 

zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných 

vlastních zdrojů a o úhradě ztrát, 

 schvalování stanov a jejich změn, 

 rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na 

základě jiných právních skutečností (§ 141), 

 rozhodování o zvýšení či sníţení základního kapitálu nebo o připuštění 

nepeněţitého vkladu či o moţnosti započtení peněţité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, 

 jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

 jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

 vyloučení společníka podle § 113 a 121, 

 jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací, jestliţe to společenská smlouva připouští, 

 schvalování smluv uvedených v § 67a, 

 rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní 

formy, 

 schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a 

smlouvy o tichém společenství a jejich změn, 

 schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2), 

 schválení poskytnutí finanční asistence podle § 120a, 

 další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská 

smlouva.
23

 

Dále pak valná hromada uděluje prokuru
24

, pokud není ve společenské smlouvě 

uvedeno jinak a můţe si vyhradit rozhodování věcí, které se jinak řadí do působnosti jiných 

orgánů s.r.o. 

                                                 
23

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 125 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d1.aspx#par64
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx#par141
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx#par113
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx#par121
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d1.aspx#par67a
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d5.aspx#par190b
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d5.aspx#par190a
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d1.aspx#par66
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx#par120a
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Valná hromada musí zasedat nejméně jednou ročně a svolává ji jednatel.
25

 Jedná se o 

tzv. výroční zasedání valné hromady, jelikoţ se zde jedná o účetní závěrce a rozhoduje se o 

rozdělení zisku, resp. úhradě ztráty. Zároveň valná hromada, která schvaluje účetní závěrku, 

se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.  

Usnášeníschopnost valné hromady je dána přítomností společníků (popř. jejich zástupců 

na základě písemné plné moci), kteří dohromady disponují alespoň polovinou všech hlasů 

(jeden hlas připadá na kaţdých tisíc korun společníkova vkladu). Rozhodnutí hlasování jsou 

přijímány prostou většinou přítomných hlasů, aţ na výjimky obsaţeny v § 125 odst. 1 písm. 

c), d), e) a j) a jednání o zrušení společnosti likvidací. Pro schválení těchto výjimek je třeba 

dvoutřetinová většina všech hlasů společníků. Počty hlasů lze zvýšit společenskou smlouvou, 

jedná se tedy o ustanovení dispozitivní. 

Jedním ze základních znaků smíšeného charakteru společnosti s ručením omezeným je 

případ moţnosti rozhodování mimo zasedání valné hromady. Společníci zde fakticky řídí 

společnost přímo, jak tomu bývá u osobních společností. Rozhodování mimo valnou hromadu 

je specifické právě pro s.r.o.  

Touto procedurou se rozhoduje o změnách ve společenské smlouvě, ukončení účasti 

společníka ve společnosti dohodou všech společníků a dále podle § 130 ObchZ. 

2.7.2 Jednatel 

„Jednatelé jsou výkonným orgánem společnosti. Zákonné vymezení jejich působnosti 

směřuje jednak vně společnosti – jsou jejím statutárním orgánem, jednak do vnitřních vztahů 

společnosti, kde se jejich působnost rozpadá na dva úseky: je jim svěřeno obchodní vedení 

společnosti, rozhodují tedy o běžných záležitostech provozu podniku společnosti, ale současně 

vykonávají i zákonem vymezené funkce, které se týkají postavení společnosti jako právnické 

osoby (svolávají valnou hromadu, řídí její jednání před tím, než je zvolen předseda valné 

hromady, zabezpečují zápis z valné hromady a rozesílají jej společníkům, mají povinnosti 

poskytovat společníkům informace o záležitostech společnosti). Ovládají tedy fakticky 

                                                                                                                                                         
24 Prokura – jde o zvl{štní druh plné moc, jíž podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem pr{vním 

úkonům, k nimž doch{zí při provozu podniku, mimo zcizov{ní a zatěžov{ní nemovitostí. Udělení 

prokury je účinné od z{pisu do obchodního rejstříku. (více § 14 ObchZ) 

25 Valnou hromadu mohou svolat i společníci, jejichž vklady dosahují aspoň 10% z{kladního kapit{lu. 
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společnost, pokud jde o její běžný provoz, a mají k dispozici všechny informace, které se 

záležitostí společnosti týkají.“
26

 

Dále se jednatelem budeme podrobně zabývat v následujících kapitolách. 

2.7.3 Dozorčí rada 

Dozorčí rada je u společnosti s ručením omezeným pouze fakultativním orgánem; její 

zřízení je teda dobrovolné a plně v kompetenci společníků. Zřídit dozorčí radu mohou 

společníci společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) při zakládání společnosti, popř. 

následně změnou společenské smlouvy. Údaje o členech dozorčí rady se zapisují do 

obchodního rejstříku.  

„Zpravidla se vytváří v těch společnostech, kde je vysoký počet společníků a je těžko 

proveditelné, aby všichni vykonávali kontrolu činnosti jednatelů. Proto se ustanoví dozorčí 

rada, jakožto kontrolní orgán společnosti, která o svých zjištěních informuje společníky na 

valné hromadě“
27

. Dozorčí rada prověřuje především činnost jednatelů; zda při výkonu jejich 

působnosti nedochází k poškozování zájmu společníků a společnosti samotné.  

Působnost dozorčí rady vymezuje obchodní zákoník (§ 138) v těchto bodech: 

 dozorčí rada dohlíţí na činnost jednatelů, 

 nahlíţí do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam 

obsaţené údaje, 

 přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní 

účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své 

vyjádření valné hromadě, 

 podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak 

jednou ročně.
28

 

Členy dozorčí rady volí valná hromada, vyjma těch, kteří vykonávají tuto funkci od 

vzniku společnosti; jejich údaje musí být uvedeny jiţ ve společenské smlouvě. Dozorčí rada 

musí mít nejméně tři členy, neboť je dozorčí rada orgánem kolektivním. Maximální počet 

                                                 
26 ELIÁŠ, K., POKORNÁ, J., DVOŘÁK, T. Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva, s. 230 

27 POSPÍŠILOV[, A. Pr{vní postavení podniku. s. 108. 
28

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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členů zákon neomezuje. Členem dozorčí rada nemůţe být zároveň osoba zastávající funkci 

jednatele a obdobně jako u jednatelů i na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence.  

2.8 Obchodní podíl 

2.8.1 Pojem obchodního podílu 

Obchodní zákoník obecně pouţívá pro vyjádření účasti společníka ve společnosti pojem 

podíl (§ 61 ObchZ). Ten představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a 

povinnosti. Pro společnost s ručením omezeným však zavádí ještě (nadbytečně) pojem 

obchodní podíl, který je rovněţ podle ustanovení § 114 odst. 1 ObchZ představuje účast 

společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. O obchodním podílu 

obchodní zákoník určuje, ţe se jeho výše určuje podle poměru vkladu společníka 

k základnímu kapitálu společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak.
29

 

U této problematiky je také nutno rozlišovat pojem obchodní podíl a vklad. Tyto dva 

různé pojmy se vzájemně ovlivňují, doplňují a nelze je od sebe oddělit, nicméně je nemůţeme 

mezi sebou zaměňovat. Obchodní podíl se vkladu nikdy nerovná, avšak je svojí podstatou na 

vklad vázán. Obchodní zákoník toto objasňuje v § 117 odst. 3 (při rozdělení obchodního 

podílu, musí být dodrţeno ustanovení o minimální výši vkladu). 

Obchodní podíl má svoji kvalitativní a kvantitativní stránku, přičemţ kvalitativní 

představuje práva a povinnosti společníka (o konkretizaci jsem se jiţ zmiňovala v kapitole 

práva a povinnosti společníků).   

Kvantitativní vyjadřuje z jedné strany rozsah vykonávaných práv a povinností vůči 

ostatním společníkům; ze strany druhé pak vyjadřuje hodnotu podílu, která je oceněním 

podílu jako předmětu právních vztahů a určuje se na základě jeho trţní hodnoty, například při 

prodeji. Velikostí obchodního podílů je vţdy určitá poměrná hodnota obvykle vyjádřená 

procentem či zlomkem a určí se poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu 

společnosti, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. 

2.8.2 Převod obchodního podílu 

K převodu obchodního podílu dochází prostřednictvím písemné smlouvy (právním 

úkonem), jejíţ zvláštní smluvní typ stanovuje obchodní zákoník – jedná se o smlouvu do 

                                                 
29 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným 
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převodu obchodního podílu. Obchodní podíl lze také převést v rámci smlouvy o převodu 

podniku.  

U převodu obchodního podílu obchodní zákoník rozlišuje dva typy právních reţimů, 

podle toho, zda dochází k převodu podílu mezi společníky navzájem či mezi společníkem a 

extraneem.  

V případě převodu podílu mezi společníky navzájem můţe dojít vţdy, pokud to 

společenská smlouva nevylučuje a valná hromada tento právní úkon odsouhlasí. Potřeba 

souhlasu valné hromady také není kogentním ustanovením, čili můţe být společenskou 

smlouvou libovolně pozměněna. 

Převod mezi společníkem a extraneem je naopak moţný pouze v případě, pokud to 

výslovně stanoví společenská smlouva. Jestliţe společenská smlouva přímo neobsahuje tuto 

moţnost, převod není moţný; výslovný zákaz je tímto nadbytečný.  

2.8.3 Přechod obchodního podílu. 

K přechodu
30

 obchodního podílu dochází na základě právních událostí a to – smrtí u 

fyzických osob nebo zánikem v případě právnických osob. Zákon tedy rozlišuje dva 

způsoby přechodu, a to dědění po fyzických osobách a nástupnictví po právnických osobách. 

V obou případech dochází k zániku účasti původního společníka ve společnosti a vedou ke 

změně majitele obchodního podílu. 

Smrtí fyzické osoby přechází obchodní podíl na dědice zemřelého podle ObchZ a dědic 

nabývá právní postavení společníka smrtí zůstavitele. Dědic nemůţe odmítnout nabytí 

obchodního podílu, pokud neodmítne dědictví jako celek, jelikoţ právní úprava dědického 

práva neumoţňuje částečné odmítnutí dědictví. Můţe však poţádat o zrušení své účasti na 

společnosti prostřednictvím soudu. 

Zánikem právnické osoby obchodní podíl přejde na jejího právního nástupce, jehoţ 

účast ve společnosti začíná dnem zániku právního předchůdce (právnické osoby). 

Společenská smlouva však můţe vyloučit přechod obchodního podílu na nástupce. Ten 

                                                 
30 Shodně BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným,  

 ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným 

 ELIÁŠ, K., POKORNÁ, J., DVOŘÁK, T. Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva 
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nemůţe tedy obchodní podíl nabýt a náleţí mu podíl vypořádací. Obchodní podíl se uvolňuje 

a společnost jej můţe převést na jiného společníka nebo jinak podle § 113 odst. 6 ObchZ. 

2.9 Základní kapitál 

Jelikoţ společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti, vytváří 

základní kapitál jakoţto obligatorní institut. Základním kapitálem
31

 se rozumí podle ObchZ 

peněţní vyjádření souhrnu peněţitých i nepeněţitých vkladů všech společníků do obchodního 

jmění společnosti. Je součástí vlastního kapitálu a společníci se na jeho tvorbě účastní 

vkladem. Musí být vyjádřen v jednotkách české měny, coţ ovšem nevylučuje např. splacení 

vkladu v cizí měně, jehoţ hodnota se ve společenské smlouvě vyjádří v korunách. 

Základní kapitál představuje určitou majetkovou základnu společnosti. Je stanoven 

minimální objem prostředků, který je společnost povinna mít po celou dobu svého trvání, tj. 

zákon určí garantovanou minimální výší základního kapitálu a dalších zákonných opatření za 

účelem jeho zachování. Toto nám nabízí určitou formu ochrany před třetími osobami 

(věřiteli). Vzhledem k tomu, ţe minimální výše základního kapitálu je zákonem stanovena na 

200 000,- Kč, fakticky svoji garanční funkci neplní, pro svoji nízkou majetkovou hodnotu. 

Výše vkladu jednotlivých společníků nemusí být stejná, ale musí být dělitelná tisícem. 

Minimální výše jejich vkladu musí činit alespoň 20 000,- Kč. U nepeněţitých vkladů se do 

společenské smlouvy uvádí jejich předmět částka, kterou se započítávají na vklad společníka. 

Tato částka se určuje znaleckým posudkem.  

2.10 Zrušení společnosti 

Postup při zrušování společnosti je obdobný jako při jejím konstituováním, kde se 

rozlišuje mezi zaloţením a vznikem společnosti. Zde budeme rozlišovat zrušení a zánik 

společnosti. Proces je tedy opět obligatorně dvoufázový. Zániku společnosti tedy vţdy 

předchází právní skutečnost zrušení. K zániku společnosti nemůţe dojít bez jejího zrušení. 

Zrušení se týká existence společnosti. Za této situace společnost přestane naplňovat svůj 

podnikatelský cíl a dojde k majetkovému vypořádání. Na druhou stranu neztrácí svoji právní 

                                                 
31 RABAN, P. Obchodní z{koník 2009: koment{ř, judikatura, s. 352: „V §58 odst. 1 se pojem z{kladní 

jmění v celém obchodník z{koníku i v ostatních pr{vních předpisech nahradil pojmem z{kladní 

kapit{l, tak jak to vyplýv{ z terminologie ES o účetnictví. Z{kladní kapit{l není totiž jenom pojmem 

pr{vním, ale především pojmem účetním.“ 
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subjektivitu; stále existuje jako subjekt práva povinností a neztrácí svůj status podnikatele. 

Činnost jejích orgánů je však omezena, neboť se podřizuje vypořádání majetkových poměrů 

ve společnosti.  

Podle obchodního zákoníku dochází ke zrušení společnosti bez právního nástupce, tj. 

likvidací nebo s právním nástupcem, tedy v důsledku přeměny společnosti. 

U společnosti s ručením omezeným můţeme dále rozeznávat, zda byla zrušena 

dobrovolně, nebo nuceně. K dobrovolnému zrušení dochází v situaci, kdy tak rozhodou 

společníci, naopak o nuceném zrušení společnosti rozhoduje soud anebo je-li zrušení spjato 

s insolvenčním řízením.  

§ 68 ObchZ upravuje zrušení a zánik obecně pro všechny obchodní společnosti. 

Konkrétní úpravu pro společnost s ručením omezeným pak najdeme v § 152. 

Podle obecných ustanovení se společnost např. zrušuje: 

 uplynutím doby, na kterou byla zaloţena, 

 dosaţením účelu, pro který byla zaloţena, 

 dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení 

společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení 

společnosti s likvidací, 

 dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí nabude právní moci, 

Soud můţe rozhodnout o zrušení společnosti a její likvidaci např. za předpokladu, ţe:  

 v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce 

nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo funkční období před více 

neţ jedním rokem, anebo společnost po dobu delší neţ dva roky neprovozuje 

ţádnou činnost, 

 společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti, 

 společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond.
32

 

                                                 
32 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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§ 152 stanoví, ţe společnost můţe být zrušena dohodou všech společníků, neukládá-li 

tuto pravomoc společenská smlouva valné hromadě. Společníci se také mohou domáhat 

zrušení společnosti u soudu dle důvodů a podmínek stanovených ve společenské smlouvě. 

2.11 Zánik společnosti 

Vlastní zánik společnosti s ručením omezeným nastává dnem výmazu z obchodního 

rejstříku a tímto zaniká i právní subjektivita společnosti. Výmaz z obchodního rejstříku má 

konstitutivní účinky.  
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3 Jednatel společnosti s ručením omezeným 

3.1 Základní vymezení 

Jednatele společnosti s ručením omezeným řadíme mezi kolektivní statutární orgány 

stejně jako představenstvo u akciové společnosti. Statutární orgán je oprávněn jednat ve všech 

záleţitostech společnosti. Společnost s ručením omezeným je právnickou osobu, z čehoţ 

vyplývá, ţe nemůţe jednat fyzicky sama. Za tímto účelem tvoří společnost s ručením 

omezeným statutární orgán – jednatele. Jedná se o osobní jednání, a to jak vně společnosti, 

tak i uvnitř.  

Společnost s ručením omezeným můţe mít jednoho nebo více jednatelů. Toto způsobuje 

jednotlivé rozpory odborníků, zda nahlíţet na jednatele jako na kolektivní statutární orgán či 

vnímat kaţdého jednatele samostatně.  

Z tohoto hlediska lze jako poměrně šťastnou vnímat úpravu zákona č. 58/1906 říšského 

zákona o společnostech s ručením omezeným,
33

 v jehoţ prvním titulu druhého oddílu jsou 

jednatelé označováni jako představenstvo.
34

 

Příkladem těchto rozporů je např. autorka M. Bartošíková
35

, která zastává názor 

jednatelů jako samostatně stojících statutárních orgánů a uvádí: „Podle mého názoru je třeba 

pohlížet na každého jednatele společnosti jako na samostatný statutární orgán. Z dikce 

poslední věty ust. § 13, odst. 1 ObchZ ani z dikce ust. § 134 ObchZ nevyplývá, že jednatelé 

vytvářejí jediný kolektivní statutární orgán. Správné posouzení nastolené otázky má vliv i na 

přímé použití ust. § 66, odst. 1 a 3 ObchZ na jednatele společnosti.“ 

Na druhé straně stojí T. Dvořák
36

 s nahlíţením na jednatele jako na kolektivní statutární 

orgán: „Jak plyne z dikce § 133 odst. 1 ObchZ, může být statutárním orgánem jeden jednatel 

anebo jich může být i více. To ovšem vytváří otázku, totiž má-li společnost vícero jednatelů, 

zda tito tvoří jediný kolektivní statutární orgán anebo zda každý z těchto jednatelů tvoří 

samostatný, monokratický statutární orgán. Nepochybným je tu pouze ten fakt, že alespoň 

jednoho jednatele společnost mít musí. Většinovým názorem, s nímž se ztotožňuji i já je, že 

každá právnická osoba má pouze jediný, a to buďto kolektivní, nebo monokratický statutární 

                                                 
33 Tato úprava platila v Československu do roku 1950; v Rakousku tento z{kon platí dodnes 
34

 RADA, I. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s.  
35

 BARTOŠÍKOVÁ, M. Ke svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným. Právní praxe a podnikání, 

1995, č. 7, s. 15. 
36 DVOŘÁK T. Společnost s ručením omezeným, s. 265 
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orgán. Tento názor bývá místy v literatuře zpochybňován, ačkoli mu kromě obecného 

právněteoretického pravidla svědčí i logický a gramatický výklad prvé věty § 133 odst. 1 

ObchZ, a taktéž § 134 ObchZ.“ 

Kolektivně jsou jednatelé pojímáni v rakouské i německé úpravě a k tomuto závěru  

přispívá i tradice českého právního řádu. V opačném případě by byla společnost s ručením 

omezeným jedinou obchodní společností, které umoţňuje právní úprava více statutárních 

orgánů, coţ lze povaţovat za velice paradoxní. Navzdory tomu česká úprava vychází 

společnostem vstříc -  jednatelé mohou jednat jménem společnosti kaţdý samostatně, pokud 

společenská smlouva nestanoví jinak. Tímto je jednání mnohem jednodušší a organizačně 

méně náročné. 

3.2 Předpoklady pro výkon funkce jednatele 

U kapitálových společností neplatí zásada, kdy statutárním orgánem můţe být společník 

a nikdo jiný jako u osobních společností. Ve společnosti ručením omezeným můţe zastávat 

funkci jednatele i osoba třetí, která není společníkem v této společnosti. 

Obchodní zákoník definuje podmínky pro výkon funkce jednatele v § 135 odst. 2 a v  

§ 194 odst. 7. Jednatelem můţe být pouze fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním 

úkonům a bezúhonná ve smyslu ţivnostenského zákona (dále jen ŢivZ) § 6 odst. 2. 

Ţivnostenský zákon dále omezuje osoby, u nichţ nastaly skutečnosti, jeţ jsou překáţkou 

v provozování činnosti. Tyto skutečnosti nalezneme v § 8 ŢivZ.  

Za bezúhonného se dle ţivnostenského zákona nepovaţuje ten, kdo byl pravomocně 

odsouzen: 

 pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

v trvání alespoň jednoho roku, 

 pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehoţ skutková podstata souvisí 

s podnikáním,  

 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehoţ skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání, o který ţádá, nebo se na něj nehledí jako by nebyla 

odsouzena.
37

 

                                                 
37

 zákon č.455/1991 Sb., Zákon o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 
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V České republice se bezúhonnost dokládá výpisem z rejstříku trestů; v případě 

zahraniční osoby odpovídajícími doklady vydanými státem, jehoţ je občanem, popř. státy, ve 

kterých se osoba zdrţovala v posledních třech letech. 

Překáţky v provozování činnosti omezují ty osoby, na jejichţ majetek byl prohlášen 

konkurs, jestliţe soud rozhodl, ţe musí být ukončeno provozování podniku. Tato osoba 

nemůţe zastávat funkci statutárního orgánu ještě tři roky poté, co soud zrušil konkurs 

z důvodu nesplnění rozvrhového usnesení nebo v situaci, kdy majetek úpadce nepostačuje 

k úhradě nákladů konkursu. Dále nemůţe být jednatelem osoba, vůči níţ byl návrh na 

prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.  

Obchodní zákoník upravuje podmínky způsobilosti k výkonu funkce osob, které 

přivedli jiţ někdy jinou společnost do úpadku. Jedná se o tzv. bankrotáře a ti nemohou být ve 

funkci jednatele v případě, ţe jiţ vykonávali funkci statutárního, dozorčího či jiného řídícího 

orgánu v jakékoli právnické osobě, na jejíţ majetek byl prohlášek konkurs. V případě, ţe 

insolvenční návrh podaný proti této právnické osobě byl zamítnut pro nedostatek majetku, je 

závěr stejný. 

Jednatelem můţe být i zaměstnanec společnosti, avšak pracovní smlouva s ním musí být 

uzavřena na jinou funkci, protoţe jednatelství nemůţe být předmětem pracovněprávního 

vztahu.
38

 

Dle ustanovení ObchZ v § 30 odst. 3 musela mít zahraniční osoba pro výkon 

statutárního orgánu povolení k pobytu v České republice. Toto ustanovení bylo ovšem 

zrušeno zákonem č. 216/1995 Sb. 

Jedna a tatáţ osoba nemůţe vykonávat funkci jednatele v jedné společnosti a zároveň 

být prokuristou ve společnosti jiné. Neslučitelnost paralelního výkonu těchto funkcí plyne 

z poţadavku ochrany práv třetích osob, jelikoţ rozsah zmocnění prokuristy je poněkud uţší, 

neţ u jednatele (v zákoně není výslovný předpis této problematiky obsaţen). Zároveň je 

funkce jednatele neslučitelná se členstvím v dozorčí radě. 

                                                 
38 Rozsudek Vrchního soudu v Praze uveřejněný ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 

13/1995 
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3.3 Vznik a zánik funkce jednatele 

Funkce jednatele vzniká jmenováním oprávněné osoby. Obchodní zákoník rozlišuje 

mezi jmenováním a zvolením do funkce statutárního orgánu. Jednatelé společnosti s ručením 

omezeným jsou do funkce jmenováni a členové představenstva akciových společností jsou 

voleni. Vzhledem k tomu, ţe členové statutárních orgánů obou společností jsou ustanovováni 

do funkce obdobně, je nasnadě otázka zda má rozlišování pojmů jmenovat a zvolit hlubší 

význam.  

Jednatel je jmenován usnesením valné hromady, rozhodnutím společníků, popř. 

rozhodnutím jediného společníka. To neplatí pro první jednatele, kteří jsou ustanoveni do 

funkce podpisem společenské smlouvy (zakladatelské listiny) společnosti podle §110 odst. 1 

písm. e). Ve společenské smlouvě musí být zároveň uvedena jejich jména a bydliště. Vznik 

funkce jednatele vzniká se vznikem společnosti s ručením omezeným. 

Nutnou podmínkou pro vznik funkce orgánu je zapotřebí souhlasu dotyčného kandidáta, 

a to buď výslovným souhlasem, anebo konkludentně.
39

 

Po jmenování se údaje o jednateli zapisují do obchodního rejstříku. Tento zápis má 

ovšem pouze deklaratorní účinky, jelikoţ kandidát se stává jednatelem okamţikem jiţ v 

okamţiku, kdy nabude účinnosti rozhodnutí o jmenování (přijetím příslušného usnesení valné 

hromady). 

Funkční období jednatele je podle ObchZ neomezené na rozdíl představenstva akciové 

společnosti, kde je doba výkonu funkce omezena pěti lety. 

Mezi základní způsoby ukončení funkce jednatele patří odvolání, odstoupení z funkce a 

smrt. Mezi další moţnosti pokládáme zánik předpokladů pro výkon funkce a zánik 

společnosti.  

Jednatele odvolává valná hromada s potřebou prosté většiny hlasů (společenská 

smlouva můţe počet hlasů zvýšit) z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodů. ObchZ 

neumoţňuje v této souvislosti ujednat ve společenské smlouvě neodvolatelnost jednatele. 

                                                 
39

 Konkludentně - mlčky 
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Vzhledem k dobrovolnosti výkonu funkce statutárního orgánu, můţe jednatel odstoupit 

z funkce. Své odstoupení pak oznámí orgánu, který jej jmenoval nebo jehoţ je členem. Výkon 

funkce končí aţ dnem projednání odstoupení daným orgánem. 

3.4 Jednatel společnosti x pracovněprávní vztah 

Činnost člena statutárního orgánu nesmí být nikdy vykonávána v pracovním poměru. 

Fyzická osoba ve funkci jednatele nevykonává podnikatelskou činnost.
40

 

Vztah jednatele a společnosti s ručením omezeným je vztahem smluvním, ačkoli způsob 

uzavírání a skončení smluvních závazků je poněkud odlišných od standardu. Smlouva o 

výkonu funkce jednatele se řídí ustanovením v § 66 odst. 2 ObchZ o mandátní smlouvě. 

Obchodní zákoník dále upravuje odchylky od obecné úpravy mandátní smlouvy.
41

 

Aţ novela ObchZ provedená zákonem 370/2000 Sb. upravila smlouvu mezi statutárním 

orgánem a společností na smlouvu o výkonu funkce. Před tímto právním úkonem 

pracovněprávní vztah upravovala smlouva inominátní.
42

 

Prioritu má jednoznačné smlouva o výkonu funkce, mandátní smlouva se pouţije aţ 

subsidiárně - pokud není sjednána smlouva o výkonu funkce nebo v ní určité atributy chybí, 

řídí se v tomto případě smlouvou mandátní.  

Smlouva o výkonu funkce musí mít podle ObchZ písemnou formu a její platnost je 

podmíněna schválením valné hromady.
43

 

Jednatel je povinen vykonávat funkci osobně. Toto nevylučuje např. zplnomocnění 

advokáta, který společnost zastupuje před soudem.  Není však moţné zmocnit jinou osobu 

k výkonu své funkce. 

Z ustanovení ObchZ o mandátní smlouvě a dalších lze odvodit, ţe jednatel: 

 má nárok na úplatu, 

                                                 
40 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 2 Cdon 1652/97 ze dne 16.4.1998 (a similli). 

41
 VYCHOPEŇ J. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. Ot{zky & Odpovědi 

z praxe. 

42 Inomin{tní smlouva = nepojmenovan{; úprava této smlouvy není přímo zakotvena pod n{zvem 

v pr{vním předpisu. 

43 VYCHOPEŇ J. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. Ot{zky & Odpovědi z praxe. 
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 má nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaloţil při plnění 

svých závazků, 

 je povinen řídit se pokyny a jednat v souladu se zájmy společnosti, 

 odpovídá za škodu ve věcech převzatých od třetích osob, ledaţe tuto škodu 

nemohl odvrátit ani při vynaloţení odborné péče.
44

 

3.5 Působnost jednatele 

Působnost jednatele společnosti s ručením omezeným lze rozdělit do dvou funkčních 

oblastí: jednatel se zabývá obchodním vedením společnosti – vnitřní funkce a jednáním 

jménem společnosti - vnější funkce. Mimo tyto základní oblasti působení, jsou jednateli 

ukládány další povinnosti, které nelze zařadit mezi obchodní vedení ani jednání jménem 

společnosti. 

3.5.1 Obchodní vedení 

Obchodní vedení lze nejlépe charakterizovat jako průběţnou pravidelnou zprávu 

záleţitostí společnosti a jejího podniku, tzn. rozhodování o organizačních, technických, 

obchodních, personálních finančních aj. otázkách běţného ţivota.
45

 Má-li společnost jediného 

jednatele, rozhoduje o těchto otázkách výlučně on sám. V případě více jednatelů, je moţná 

usnášeníschopnost za přítomnosti nadpoloviční většiny statutárního orgánu. K přijetí 

rozhodnutí je pak zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Všichni jednatelé jsou takto 

většinově přijatým rozhodnutím bezpodmínečně vázáni. Výjimku tvoří pouze nezákonná 

rozhodnutí nebo taková, jejímţ by jednatel porušil svoji povinnost jednat s péčí řádného 

hospodáře. 

3.5.2 Jednání jménem společnosti 

Jednání jménem společnosti neboli jednatelské oprávnění je chápáno jako jednání 

s třetími osobami čili vně společnosti. Jak jiţ bylo výše zmíněno, jednatelé mohou jednat 

samostatně. Společenská smlouva můţe jednatelské oprávnění upravit v mnoha směrech – 

např. samostatně můţe jednat jenom jednatel Novák a Dvořák, nezávisle na ostatních a 

jednatel Pokorný můţe jednat pouze se Zárubou. Dále zde mohou být upraveny otázky, kde 

mohou rozhodovat jednatelé pouze a jenom kolektivně. 

                                                 
44

 Podle RADA, I. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. 

45 DVOŘÁK T. Společnost s ručením omezeným 
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Další spornou otázkou ohledně jednání jménem společnosti je jednání jednatele 

společnosti společně s prokuristou. V minulých letech jednání společně s prokuristou nebylo 

nic neobvyklého, ale posléze na tento způsob jednání rejstříkové soudy pohlíţejí negativně. 

§ 133 odst. 2 obchodního zákoníku upravuje omezení jednatelského oprávnění: 

jednatelská oprávnění můţe omezit pouze společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada. 

Takové omezení je však neúčinné vůči třetím osobám. 

3.6 Práva a povinnosti jednatele 

3.6.1 Práva jednatele 

Základním právem a zároveň nejspíše nejdůleţitějším právem vůči společnosti je právo 

na odměnu za výkon jeho funkce, které vyplývá z faktu, ţe právní vztah mezi statutárním 

orgánem a společností se řídí mandátní smlouvou. Podle ustanovení o mandátní smlouvě pak 

obchodní zákoník (§ 566 odst. 1) definuje podstatu mandátní smlouvy: mandatář (jednatel) se 

zavazuje mandátní smlouvou zařídit mandantovi (společnosti) na jeho účet určitou obchodní 

záleţitost za úplatu. Z tohoto je jasné, ţe pokud ve smlouvě o výkonu funkce není sjednána 

výše odměny nebo odměna jako taková, je výkon funkce i přesto úplatný. S úplatou je 

spojeno i právo na úhradu nákladů vynaloţených v souvislosti s výkonem funkce. 

Dalším právem souvisejícím s obchodním vedením společnosti je právo na informace. 

Jednatel nutně potřebuje informace k řádnému výkonu své funkce. Dostatek informací je 

především výsledkem dobré spolupráce a komunikace jednotlivých orgánů společnosti. 

Většinu informací je schopen jednatel získat kaţdodenní činností při výkonu své funkce. 

Informace o rozhodnutí společníků, resp. usneseních valné hromady jsou společníci povinni 

předávat jednateli bez zbytečného odkladu. 

3.6.2 Povinnosti jednatele 

Zákon stanovil jednateli jistý souhrn povinností, který se vztahuje ke správě cizího 

majetku (majetku právnické osoby). Jednatel je tedy povinen: 

 jednat v souladu se zájmy společnosti, společenskou smlouvou, stanovami, 

společnosti a usnesením valné hromady, 

 vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře (diligentia diligentis patris familias), 

 zachovávat povinnost mlčenlivosti, 
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 respektovat zákaz konkurence, 

 vykonávat povinnosti k osobnímu výkonu funkce. 

Pod formulací: „Jednatel je povinen vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře“ si 

kaţdý můţe představit spoustu různých způsobů jeho jednání. Proto připojuji, myslím, 

výstiţnou formulaci tohoto termínu podle K. Eliáše: „Péče řádného hospodáře, tedy pojem, 

nahrazující náležitou odbornou péči (do roku 2000 obsahoval §194 odst. 5), je sjednocením 

označení požadavku vyššího stupně kvality jednání člena představenstva - po povinných 

osobách je tedy nutné požadovat, aby správu společnosti konaly tak, jakoby se starali o 

vlastní majetek……Péče řádného hospodáře je kategorií kvantifikovatelnou a nesubsumuje 

nutně také odbornost“
46

. 

Povinnosti jednatele lze vymezit jak pozitivně (tedy činnosti, které musí provádět), tak i 

negativně (činnosti, které jsou mu zakázány). Jednatel je především povinen vést řádnou 

evidenci společnosti a účetnictví (resp. zabezpečit její řádné a odborné vedení), podávat 

daňové přiznání (DPH, daň silniční, daň z příjmů…), dále vede evidenci společnosti – stavy 

zaměstnanců, jejich přihlašování a odhlašování u orgánů sociální a důchodové péče. Dále 

jednatelé vedou seznam všech společníků a informují je o záleţitostech společnosti, svolávají 

valnou hromadu a činí některé úkony v závislosti na jejím rozhodnutí.
 47

 

Speciální povinnost upravena v § 113 odst. 1 ObchZ ukládá jednatelům oznamovat 

rejstříkovému soudu splacení vkladů společníků. Některé dílčí povinnosti nalezneme i 

v dalších ustanoveních ObchZ, popř. v dalších právních předpisech (např. § 128 ObchZ 

stanoví podmínky, kdy jednatelé svolávají valnou hromadu; nebo jednatelé jsou povinni podat 

insolvenční návrh, jestliţe se společnost nachází v úpadku podle § 3 zákona o konkursu a 

vyrovnání bez zbytečného odkladu). 

Ve vazbě na povinnosti, resp. jejich neplnění nebo špatného plnění je i otázka 

odpovědnosti statutárního orgánu. Tímto se budu zabývat dále v kapitole 4. 

3.7 Zákaz konkurence a další omezení 

Zákaz konkurence omezuje moţnost podnikat členy statuárních orgánů z důvodu 

zabezpečení rovnosti podnikání. Institut se snaţí předejít poškození společnosti jednáním 
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 ELIÁŠ, K., a kol. Obchodní zákoník - Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 1900, s. 

429 
47

 BÍLÝ P. a kol. Společnost s ručením omezeným a její jednatel. [Svazek 1,2]  
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osob, které jsou dopodrobna informovány o její situaci, plánech a moţnostech. Nejedná se jen 

o únik informací, ale zákaz konkurence jednoznačně míří proti jednání jednatele, při kterém 

by mohl být zvýhodněn v důsledku své pozice ve společnosti.  

Obchodní zákoník (§136) jednateli zakazuje: 

 podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani 

vstupovat se společností do obchodních vztahů,  

 zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 

 účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením 

nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem 

podnikání a 

 vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného 

orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem 

podnikání, ledaţe jde o koncern.
48

 

Důsledky porušení zákazu konkurence najdeme v § 65 ObchZ. 

Zvláštní zákonná omezení upravena za účelem ochrany majetku společnosti a zájmů 

společnosti upravuje obchodní zákoník v § 235 odst. 2 se součinností § 196 a § 128 odst. 2 se 

součinností 193 odst. 2. 

                                                 
48

 RABAN, P. Obchodní zákoník 2009: komentář, judikatura 
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4 Osoba jednatele v praxi 

Při psaní této práce jsem spolupracovala s jednatelem společnosti s ručením omezeným 

působící v oboru vzdělávání po celé České republice a i na Slovensku. Poznatky utříděné 

v předchozí kapitole nyní stručně aplikuji na společnost, ve které je tato osoba jednatelem. 

Vznik této společnosti se datuje na konec minulého století a během této doby byli 

zapsáni do obchodního rejstříku celkem tři jednatelé, kteří zároveň byli i společníky. Nyní 

funkci jednatele zastávají pouze dva zbylí společníci; kaţdý z nich disponuje 50% obchodní 

podílem.  

Jev, kdy společníci jsou zároveň i jednateli společnosti není v dnešní praxi nijak 

výjimečným. V ţádném případě však tyto dvě funkce nelze ztotoţňovat, i kdyţ je zastává 

jediná osoba. Povinnosti obou jsou totiţ zakotveny v naprosto odlišných právních úpravách. 

Společenská smlouva upravuje povinnosti společníků, a proto není z důvodu praktičnosti 

vhodné v ní stanovit i povinnosti jednatelů. Ty jsou zakotveny ve smlouvě o výkonu funkce, 

resp. v mandátní smlouvě. 

Jednatelé nejsou zároveň zaměstnanci společnosti. Česká právní úprava ovšem 

nezakazuje osobě zastávající funkci jednatele, vykonávat pro společnost jinou činnost, zcela 

odlišnou od jednatelství, pro kterou bude mít se společností uzavřenou pracovní smlouvu. 

Nicméně pravidlo, ţe jednatel nemůţe mít nadefinován vztah se společností na základě 

pracovní smlouvy, je u nás v podnikatelské praxi nezřídka porušováno. Často se totiţ 

setkáváme s kumulací osoby jednatele a zaměstnance společnosti. Ať se toto řešení můţe zdát 

jakkoli praktické, většinou se u něj setkáváme s nejedením problémem. Díky tomuto jsme 

se v minulosti setkávali s mnoha případy, kdy se na výkon funkce jednatele uzavírala 

pracovní smlouva. Tento postup byl nakonec jiţ na začátku devadesátých let dvacátého století 

ustanoven judikaturou jako nepřípustný.
49

 

Za jednu z nejvýznamnějších lze povaţovat rozhodnutí Vrchního soudu v Praze
50

, které 

stanoví: "Činnost statutárního orgánu (popřípadě jeho člena, jde-li o kolektivní orgán) 

nevykonává fyzická osoba v pracovním poměru. (…) Funkce statutárního orgánu společnosti 

totiž není druhem práce ve smyslu ustanovení 29a odst. 1 písm. a) a zákoníku práce (§ 34 

                                                 
49 PAVEL, P. Pr{vní postavení statut{rního org{nu s.r.o. 

50 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 21. 4. 1993, sp. zn. 6 Cmo 108/92. 
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současného zákoníku práce
51

) a vznik a zánik tohoto právního vztahu není upraven 

pracovněprávními předpisy a řídí se obsahem společenské smlouvy..." 

Toto rozhodnutí pak téměř převzal Nejvyšší soud České republiky v rozhodnutí
52

, 

v němţ stojí: „Činnost statutárního orgánu nevykonává fyzická osoba v pracovním poměru. 

Funkce statutárního orgánu společnosti totiž není druhem práce ve smyslu ustanovení § 29 

odst. 1 písm. a) zák. práce (§ 34 současného zákoníku práce) a vznik a zánik tohoto právního 

vztahu není upraven pracovněprávními předpisy; řídí se ustanoveními obchodního zákoníku a 

obsahem společenské smlouvy" 

Tuto problematiku řeší právní instituty i v současnosti, protoţe neustále vyvstávají 

nejasné otázky ohledně pracovní smlouvy mezi statutárním orgánem a společností. Výše jsem 

zmínila, ţe je moţno mezi osobou vykonávající funkci jednatele sjednat pracovní poměr na 

zcela odlišnou činnost. V praxi se velmi často setkáváme s případy, ţe jednatel zároveň 

zastává funkci vedoucího zaměstnance, např. generálního či finančního ředitele. Vymezení 

působnosti jednatele podle ObchZ je poměrně široké, a proto téměř vţdy výkon funkce 

vedoucího pracovníka koliduje s výkonem funkce jednatele. Podle české judikatury byl 

v článku na právnickém serveru epravo.cz
53

 dovozen tento závěr: “Prakticky je proto 

vyloučeno, aby jednatel mohl vedle výkonu funkce jednatele být platně rovněž zaměstnancem 

společnosti – mohl by vykonávat pouze specializované technické práce (např. hodinář) nebo 

práce zřetelně se odlišující od obchodního vedení (např. uklízečka).“ 

Vzhledem k tomu, ţe v praxi se tyto funkce často kumulují, zůstává rovněţ další 

otevřená otázka, a sice, na jakou odměnu by v takovém případě měla mít daná osoba nárok, 

neboť ve většině případů je větší část příjmu vyplácena na základě pracovního poměru. 

V roce 2010 se tato sporná otázka dostala průlomově i do oblasti správního práva, kdy 

Nejvyšší správní soud v minulosti řešil pouze platnost či neplatnost pracovní smlouvy. V jeho 

rozhodnutí
54

 jsou nyní posuzovány i dopady na správnost postupu orgánů správy sociálního 

zabezpečení v případě nemocenského pojištění zaměstnance. 

                                                 
51 Podle PAVEL, P. Pr{vní postavení statut{rního org{nu s.r.o. 

52 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze 17. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 11/98. 

53 ODROBINOVÁ, V. Může být statutární orgán nebo jeho člen zároveň zaměstnancem téže společnosti? 

54
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 3 Ads 119/2010. 
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V případu z praxe, kdy byl jednatel zároveň ředitelem společnosti na základě pracovní 

smlouvy, orgány správy sociálního zabezpečení dovodily, ţe pracovní poměr nebyl sjednán 

platně, a tudíţ nevznikl. Na jednatele (ředitele) společnosti předmětné orgány odmítly 

pohlíţet jako na zaměstnance. Závěrem tedy bylo vydáno rozhodnutí Okresní správy 

sociálního zabezpečení, později potvrzené Českou správou sociálního zabezpečení, ţe 

jednatel z titulu „pracovního poměru“ účastníkem systému nemocenského pojištění nebyl.
55

 Z 

praxe tedy vyplývá, ţe problémem nemusí být jen platnost pracovní smlouvy, ale i daňové 

souvislosti. 

Konstatuji tedy, ţe vztah mezi společností a jejím jednatelem vztahem výlučné 

obchodněprávním, který se řídí ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě, resp. 

o smlouvě o výkonu funkce. 

Smlouva o výkonu funkce v této konkrétní společnosti pro definování tohoto 

obchodněprávního vztahu není sjednána, tudíţ se řídí klasickou úpravou mandátní smlouvy. 

V podnikatelské praxi se ovšem doporučuje uzavírat se statutárním orgánem smlouvu o 

výkonu funkce, která musí mít písemnou formu. Obsah této smlouvy není v ObchZ blíţe 

stanoven, společnost si ji tedy můţe nadesignovat podle svých potřeb. Zpravidla obsahuje 

stanovení povinností jednatele, jeho konkrétní činnosti, obvykle i ujednání o jeho odměně, 

aj.
56

  

Kaţdý z jednatelů společnosti také můţe jednat jménem společnosti samostatně ve 

všech věcech, coţ velice zjednodušuje jak samostatné jednání, tak i jeho organizaci. Tuto 

informaci najdeme také zapsanou v obchodním rejstříku. 

V praxi je však nezbytné, aby se oba jednatelé pravidelně scházeli k projednání otázek 

týkajících se obchodního vedení společnosti. V případě přijímání rozhodnutí je zapotřebí 

většinového souhlasu, tedy obou jednatelů. 

Z tohoto vyplývá, ţe pro praktický výkon funkce statutárního orgánu je nutno důsledně 

rozlišovat, kdy jednatelé činí úkony spadající do obchodního vedení společnosti a kdy úkony 

týkající se jednatelského oprávnění. Pouze pro „jednatelské úkony“ platí, ţe ve společenské 

smlouvě postačuje stanovit, ţe oba jednatelé mohou jednat samostatně. Pro obchodní vedení 

                                                 
55 SERVUS, S., VRAJÍK, M. Nejvyšší správní soud potvrzuje - statutární orgán nemůže být zároveň 

zaměstnancem (pozor na daňové souvislosti). 

56 VYCHOPEŇ J. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. Ot{zky & Odpovědi z praxe. 
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je toto vyloučeno. Zde obchodní zákoník (§ 134) stanoví, ţe oba jednatelé musí jednat 

společně.
57

 

Jeden z jednatelů je zapsán jako první jednatel do společenské smlouvy a druhý byl 

jmenován následně valnou hromadou po svém kapitálovém vstupu. Údaje obou jsou 

samozřejmě zaznamenány v obchodním rejstříku. 

Jednatelé této společnosti nemají nijak smluvně či stanovami rozdělenou působnost. 

Rozdělení jejich povinností je jen pro vnitřní organizaci, které nemá ţádný vliv na třetí osoby. 

Stejně tak odpovědnost jednatelů je směrována čistě dovnitř společnosti.  

Pro podnikatelskou praxi se domnívám, ţe by bylo vhodné rozdělit si povinnosti ve 

stanovách společnosti, zejména v případech, kdy společnosti má více jednatelů. Toto by bylo 

dle mého názoru výrazným organizačním zjednodušením, kdy by například jeden z jednatelů 

měl na starosti jednání s úřady – finančními, správami sociálního zabezpečení, katastrálními 

úřady, apod., druhý by měl na starosti zaměstnance společnosti, další by uzavíral smlouvy 

s třetími osobami, apod.  

Pro jednatele platí ze zákona zákaz konkurence a zvláštní zákonná omezení 

nadefinované na předchozí stránce. Další poţadavky na omezení svého působení pro oba 

konkrétní jednatele daná společnost neměla. 

V praxi se vyskytují případy, kdy stejná osoba vykonává funkci jednatele ve dvou či 

více společnostech s podobným předmětem činnosti. Pokud je tatáţ osoba jediným jednatelem 

a zároveň i jediným společníkem v těchto společnostech, problém většinou nenastane. Jiná 

situace bývá, kdyţ je ve společnosti více společníků a jednatelů a jeden jednatel je například 

zároveň fyzickou osobou se stejným předmětem činnosti a svým počínáním tzv. „konkuruje“ 

společnosti s ručením omezeným, v níţ je jednatelem. Toto počínání se ne vţdy zamlouvá 

ostatním jednatelům a společníkům a tito většinou nabídnou takové osobě, aby na funkci 

jednatele rezignovala, případně ji valná hromada odvolá. Dle zákazu konkurence je tento 

praktický příklad v rozporu se zákonem, nicméně se nezřídka stává. Většinou se takového 

pochybení řeší výše uvedeným způsobem. 

                                                 
57 VYCHOPEŇ J. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. Ot{zky & Odpovědi z praxe. 
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Vzhledem k tomu, ţe oba jednatelé jsou současně i jedinými společníky společnosti, 

objevuje se zde osobní aspekt, díky kterému se zatím nemuseli potýkat s otázkou porušení 

povinností provázenou s následnou problematikou odpovědnosti. 

V praxi se však vyskytují případy, kdy společníci a zároveň jednatelé společnosti, kteří 

spolupracují delší dobu a pojí je vazby nejen pracovní, ale i osobní, se vzájemně nekontrolují 

a některé věci týkající se obchodního vedení společnosti spolu nekonzultují. Můţe pak dojít 

k tomu, ţe jeden z jednatelů uzavře pro společnost nevýhodné smlouvy, případně společnost 

zatíţí úvěrem či jiným břemenem aniţ by o tomto druhého jednatele zpravil a druhému 

jednateli nezbývá nic jiného, neţ z jednání svého kolegy vyvodit trestněprávní odpovědnost a 

ţalovat jej. Trestněprávní odpovědnost je však subjektivní a následuje aţ po odpovědnosti 

objektivní. 

Z praxe je znám případ, kdy valná hromada svým rozhodnutím dala pokyn jednateli, 

aby uzavřel velmi nevýhodou smlouvu. Jednatel tak učinil, ale společnosti vznikla škoda, 

která vedla k následné likvidaci společnosti. Podle zákona jednatel za škodu, která společnosti 

vznikla, není obchodněprávně odpovědný. Dle mého názoru měl však z hlediska své profesní 

erudice upozornit laický orgán – valnou hromadu, aby tato pro společnost nevýhodná smlouva 

nebyla vůbec uzavírána. 

Podrobněji se jednotlivými sloţkami odpovědnosti budu zabývat v následující kapitole.  
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5 Rozsah odpovědnosti jednatele 

5.1 Pojem právní odpovědnost 

Odpovědnost je velmi obtíţně definovatelným pojmem.  V právní teorii nenajdeme 

jednotou definici odpovědnosti. Přesto je tento pojem chápán v praxi i v právní teorii ustáleně. 

Základním předpokladem právní odpovědnosti je porušení povinnosti smluvních či 

stanovených zákonem. Příkladem takto pojaté odpovědnosti je definice J. Čapka, podle 

kterého: „… se právní odpovědností rozumí povinnost strpět za porušení povinnosti následky 

stanovené právními normami, v rámci odpovědnostního právního poměru.“
58

 

Tato citace souhlasí s teorií, která se převáţně přiklání k vymezení povinnosti jako 

sekundární právní povinnosti. Ta vznikla při porušení primární povinnosti, vyplívající 

subjektu ze zákona nebo jiné právní skutečnosti. Sekundární nebo také odpovědnostní 

povinnost můţeme odznačit za sankci ukládanou osobě za porušení primární povinnosti.
59

 

Je třeba podotknout, ţe pojem právní odpovědnosti, který jsme si právě nadefinovali je 

jedním z mnoha druhů odpovědnosti. Ty všem jsou předmětem zkoumání jiné vědecké 

disciplíny, jako např. psychologie, sociologie a dalších. 

Jednání, při kterém dochází k porušení povinností, lze rozčlenit do dvou okruhů. 

Obecně se dělí na protiprávní jednání zaviněné – zde pak nastává subjektivní odpovědnost a 

protiprávní jednání nezaviněné – následuje objektivní odpovědnost, která je neomezená a 

nelze ji předem vyloučit. 

Ve vazbě na odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností je významnější 

objektivní odpovědnost, avšak nelze vyloučit jednání osoby ve funkci jednatele, které vyústí 

v subjektivní odpovědnost, zejména z hlediska trestněprávní odpovědnosti. 

Pokud svým jednáním jednatel způsobil škodu sám, odpovídá jako jediný. V případě, 

ţe škodu způsobí jednatelů více, odpovídají společně a nerozdílně.
60

 

Správní delikty, z nichţ plyne následná odpovědnost, se skládají z následujících 

prvků: 
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 VEVERKA, V., BOGUSZAK, J., ČAPEK, J. Základy teorie práva, s. 145 

59 PAVEL. P. Pr{vní postavení statut{rního org{nu v s.r.o. 
60

 ELIÁŠ, K., POKORNÁ, J., DVOŘÁK, T. Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva, srov. s I. 

Štenglová v publikaci BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným: Jednatelé 

odpovídají vţdy společně a nerozdílně (viz výše – vnímání jednatelů jako kolektivní orgán) 
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 subjekt deliktu, 

 objekt deliktu, 

 objektivní stránka deliktu (pro naplnění objektivní odpovědnosti je zapotřebí 

splnění těchto podmínek: protiprávní jednaní, negativní následek protiprávního 

jednání, příčinná souvislost mezi porušením povinností a vznikem škody), 

 subjektivní stránka deliktu (v případě existence subjektivní odpovědnosti; jako 

jediný prvek správního deliktu nemusí být vţdy zastoupen). 

Právní odpovědnosti lze dělit dle několika hledisek. Významným rozčlenění je dělení 

podle právních oblastí na odpovědnost soukromoprávní,
61

 resp. obchodněprávní
62

 (spadá 

pod soukromoprávní odpovědnost) a veřejnoprávní. Nejdůleţitějšími prvky veřejnoprávní 

odpovědnosti jsou pak odpovědnost trestní a právní. Toto členění vychází z povahy jednatele 

při vzniku odpovědnosti – zda jednání bylo soukromoprávního, veřejnoprávního či 

trestněprávního charakteru. 

Odpovědnost jednatele vzniká porušením právních povinností při výkonu funkce. 

Ovšem k zániku odpovědnosti nedochází stejným okamţikem u všech jejích oblastí. Trestní a 

správní odpovědnost zaniká jednatelovou smrtí. Soukromoprávní odpovědnost však přetrvává 

a dědicové odpovídají do výše nabytého dědictví za dluhy vzniklé právní odpovědností 

(ručením) zůstavitele. Odpovědnost a ručení nikdy nezaniká zánikem funkce jednatele.
63

 

Zaviní – li škodu statutární orgán, jeţ má více neţ jednoho člena, odpovídají za danou 

škodu solidárně. 

5.2 Soukromoprávní odpovědnost 

Soukromoprávní odpovědnost se také rozpadá do dvou okruhů – obchodněprávní 

odpovědnost řídící se ustanoveními obchodního zákoníku a občanskoprávní odpovědnost, 

která se řídí občanským zákoníkem. 

Obchodněprávní odpovědnost je specifická v tom, ţe na rozdíl od veřejnoprávní či 

trestněprávní odpovědnosti je k uplatňování odpovědnosti oprávněn pouze a jenom ten, jehoţ 

právo bylo ohroţeno nebo porušeno (subjekt). Zde také dominuje reparační funkce (např. 

                                                 
61 Podle RADA, I. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. 

62 Podle DVOŘ[K T. Společnost s ručením omezeným 

63 DVOŘ[K T. Společnost s ručením omezeným 
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náhradou způsobené škody, aj.) vedle funkce sankční a výchovné jako u jiných forem 

odpovědnosti.
64

 

5.2.1 Obchodněprávní odpovědnost 

Obchodněprávní odpovědnost je nejvýznamnějším druhem odpovědnosti vůči jednateli 

společnosti s ručením omezeným a vůči zvolenému tématu. Vhodně tuto odpovědnost opět 

typizoval J. Čapek: „Na rozdíl od jiných forem právní odpovědnosti tu vzniká zásadně 

odpovědnostní vztah mezi tím, kdo nesplnil povinnost (delikventem) na straně jedné a 

subjektem … jemuž vznikla újma.“
65

 

Právní úprava je zakotvena v § 194 odst. 5 a 6 v závislosti na § 135 odst. 2 obchodního 

zákoníku. 

Osoba zastávající funkci jednatele je obchodněprávně odpovědna za škodu za 

předpokladu, ţe: 

 porušila některou právní povinnost, jeţ ji plyne z obchodního zákoníku ve 

vztahu k jeho funkci nebo nejednala tedy s péčí řádného hospodáře či porušila 

mlčenlivost, 

 způsobila daným porušením společnosti škodu,  

 zde byla příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody, 

 nebylo moţné aplikovat institut okolnost vylučující odpovědnost dle § 373 ve 

spojení s § 374 ObchZ, na které odkazuje § 757 ObchZ. 

Odpovědnost vůči společnosti 

Tato odpovědnost vyplývá ze závazkového vztahu mezi statutárním orgánem a 

společností, jedná se tedy o základní typ odpovědnosti. Institut odpovědnosti se tedy řídí 

ustanovením smlouvy o výkonu funkce, resp. mandátní smlouvou.  

Dle § 66 odst. 2 ObchZ neodpovídají osoby zastávající funkci jednatele za výsledek své 

činnosti, ale za její řádný výkon. Nicméně v důsledku novely zákona č. 370/2000 Sb. se v § 
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66 odst. 3 objevuje pravidlo, ţe zákonné plnění nebude jednateli poskytnuto v případě, jeho 

jednání přispělo k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti.
66

 

Společenská smlouva nebo stanovy společnosti nemohou nijak vyloučit ani omezit 

odpovědnost jednatele. V případě zakotvení takovýchto ustanovení ve smlouvě, jsou všechna 

dle obchodního zákoníku absolutně neplatná
67

 (s účinky ex tunc).
68

 Z toho vyplývá, ţe 

společnost se ţádným způsobem předem nemůţe vzdát svých práv na náhradu dosud 

neexistující škody.  

U této odpovědnosti můţe vyvstat několik příkladných situací: 

Odpovědnost jednatele z plnění pokynu valné hromady 

Z poslední věty § 194 odst. 5 ObchZ ve spojení s § 131 odst. 5 ObchZ plyne, ţe jednatel 

není odpovědný nahradit škodu společnosti, která vznikla v souvislosti s plněním pokynů 

valné hromady, není-li tento pokyn v rozporu s právními předpisy. 

Pokud však jednatelé způsobí škodu jednáním v souladu s daným protiprávním 

usnesením, pak odpovědni jsou, jelikoţ jednali protiprávně. 

Zde vyvstává otázka, týká - li se poslední věta § 194 odst. 5 pouze právního předpisu či, 

zda – li ji lze aplikovat i na společenskou smlouvu, popř. zakladatelskou listinu a stanovy. Dle 

mého názoru není toto ustanovení aplikovatelné na výše zmíněné dokumenty, jelikoţ se jedná 

interní ustanovení. Tím pádem by jednatel za vzniklou škodu při plnění pokynů valné 

hromady, které jsou v rozporu s interními dokumenty, byl odpovědný. 

Jednatel neodpovídá za splnění nevhodného pokynu valné hromady 

Za situace, kdy valná hromada vydá pokyn či zásadu nevhodnou, byť v souladu 

s právními předpisy a interními dokumenty společnosti, jednatel odpovědný není. K otázce 

nevhodných pokynů se vyjadřuje I. Rada
69

, kdyţ uvádí: „Jde o usnesení, která sice 

                                                 
66 RABAN, P. Obchodní z{koník 2009: koment{ř srov. s RADA, I. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. 
67 DVOŘÁK T. Společnost s ručením omezeným, stejně i ELIÁŠ, K., POKORNÁ, J., DVOŘÁK, T. Kurs 

obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva 
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 Ex tunc – od samého počátku, jakoby nikdy neexistovalo. 
69 RADA, I. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s 



 

40 

protiprávní nejsou, ale jejichž realizace může mít za následek vznik škody nebo jiných 

nepříznivých důsledků. Toto usnesení statutární orgán společnosti splnit musí.“
70

 

Navzdory tomu osoba zastávající funkci jednatele by měla být profesionálem, oproti 

laické povaze valné hromady. S profesionalitou statutárního orgánu je úzce spjata povinnost 

jednat s péčí řádného hospodáře, z čehoţ si tedy můţeme dovodit (přestoţe to zákon přímo 

neupravuje), je by měl jednatel na nevhodnost pokynu valnou hromadu upozornit. 

Společnost uplatňuje svá práva vůči jednateli prostřednictvím jiného jednatele nebo 

prokuristy. Téţ můţe svá práva uplatnit kterýkoli ze společníků za podmínek daných v § 131a 

obchodního zákoníku. Za situace, kdy věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení svých 

pohledávek z majetku společnosti pro její platební neschopnost, ručí jednatel, který odpovídá 

společnosti za způsobenou škodu, společně a nerozdílně za dluhy společnosti, nedošlo-li 

k úhradě škody společnosti odpovědným jednatelem. V případě více jednatelů, ručí solidárně 

za závazky společnosti. Ručení jednatelů zaniká po úhradě škody.
71

 

Jednatel můţe být za porušení svých povinností při výkonu funkce vůči společnosti 

sankciován těmito způsoby: Odvolání člena statutárního orgánu z funkce, Neposkytnutí 

odměny, Zaplacení smluvní pokuty (tato sankce však musí být zakotvena ve společenské 

smlouvě, náhrada škody.
72

 

Okolnosti vylučující odpovědnost 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, existuje institut, který zahrnuje okolnosti vylučující 

odpovědnost jednatele. Jednatel, jakoţto odpovědný, musí pro zproštění se odpovědnosti, 

prokázat naplnění § 374 ObchZ ve spojení s § 373 ObchZ.  

Pro naplnění těchto okolností je zapotřebí splnit všechny uvedené prvky: 

 vznik překáţky, 

 překáţka nastala nezávisle na vůli jednatele, 

 brání ve splnění povinnosti jednatele, 

                                                 
70 Srov. s DVOŘÁK T. Společnost s ručením omezeným, který ovšem povaţuje nutnost splnit nevhodné pokyny 

valné hromady jako nedomyšlené. 
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 nelze rozumně předpokládat, ţe by jednatel tuto překáţku nebo její následky 

odvrátil nebo překonal, 

 nelze rozumně předpokládat, ţe by v době porušení právní povinnosti dle 

obchodního zákoníku, tuto překáţku předvídal. 

Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu trvání překáţky, s níţ jsou 

tyto účinky spojeny.
73

 

5.2.2 Občanskoprávní odpovědnost 

Ve většině případů je jednatel při výkonu své funkce odpovědný dle obchodního 

zákoníku. Není však vyloučeno, aby byl zároveň odpovědný občanskoprávně čili dle 

občanského zákoníku.  

Občanskoprávní odpovědnost jednatele je zakotvena v § 415 – § 459 ObčZ. 

Specifikem tohoto druhu odpovědnosti je především subjektivní povaha, jeţ má za 

následek, ţe jednatel je odpovědný za škodu, kterou způsobil třetí osobě, jen za předpokladu, 

ţe bylo jeho jednání úmyslné. 

5.2.3 Trestněprávní odpovědnost 

Trestněprávní odpovědnost je v českém právním řádu zaloţena na individuální 

odpovědnosti fyzické osoby. Postavení členů statutárních orgánů právnických osob 

v trestněprávních odpovědnostních vztazích je velice specifické v souvislosti páchání 

trestních činů při podnikání právnických osob. Právnická osoba nemůţe spáchat trestný čin 

ani přestupek, tudíţ spáchá – li jednatel trestný čin jednáním jménem společnosti nebo 

v souvislosti s její činností, odpovídá za své jednání sám.
74

 

Trestný čin můţe být způsoben jak jednáním jednatele, tak i opomenutím jednání. 

Důsledkem většiny jednání bude škoda způsobená společnosti, ve které vykonává jednatel 

svoji funkci, státu, popř. třetí osobě. Poškozené osoby pak mohou uplatnit nárok na náhradu 

škody v trestním řízení. 

Vzhledem k tomu, ţe skutkových podstat trestných činů spáchaných statutárními 

orgány velmi četné mnoţství, uvádím několik příkladů zakotvených v trestním zákoníku: 
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 skutkové podstaty hospodářských trestných činů: poškozování spotřebitele dle 

§ 253, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240, nekalá soutěţ 

dle 248, zneuţívání informací v obchodním styku dle § 255 a další. 

 skutkové podstaty majetkových trestných činů: zpronevěra dle § 206, podvod 

dle § 209, zvýhodňování věřitele dle § 223 a další.
75
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6 Závěr 

Po zpracování problematiky společnosti s ručením omezeným a jejího jednatele je nutno 

konstatovat, ţe jsem došla ke spoustě sporným a ne zcela vyřešeným otázkám definic 

jednotlivých termínů. Na mnoho těchto dlouhodobě sporných otázek neexistuje dosud 

jednoznačná odpověď. Mám za to, ţe tuto skutečnost způsobuje fakt, ţe celá právní úprava 

obchodních společností, konkrétně společnosti s ručením omezeným je velmi mladá, a tudíţ 

nestačila praxí ještě řádně vyzrát. 

Kaţdou spornou otázku, která není přesně uzákoněna, jsem se snaţila podloţit názory 

odborníků z dané oblasti, které byly často odlišné aţ protichůdné. Jednotlivé odlišnosti pak 

nastudovat, určitým způsobem zhodnotit a nabídnout svůj vlastní pohled na tuto 

problematiku. 

U některých termínů bylo třeba srovnat právní úpravu současnou s historickou a vyvodit 

k tomu poznatky, popř. srovnat s jinými právními řády, coţ se týká například otázky 

kolektivnosti statutárního orgánu; zda jednatelé mohou jednat kaţdý sám za sebe či nikoli. 

Argumenty odborníků vychází i z tradic českého právního řádu. 

V úvodu své bakalářské práce jsem psala, ţe společnost s ručením omezeným je 

nejrozšířenější formou obchodní společnosti. Domnívám se, ţe právem, neboť tato právní 

forma je výhodná pro společníky, kteří ručí za závazky společnosti do výše svých 

nesplacených vkladů, zatímco v osobních obchodních společnostech ručí společníci celým 

svým majetkem. Další výhodou pro společníky společnosti s ručením omezeným je, ţe změny 

ve společenské smlouvě mohou být provedeny dohodou všech společníků, nikoliv pouze 

rozhodnutím valné hromady. 

Při zpracování této práce jsem si rovněţ uvědomila, kolik nezbytných úkonů a kroků 

musejí jednatelé učinit před samotným vznikem společnosti, aby tato mohla vůbec začít 

fungovat. 

Dále jsem dospěla k názoru, ţe funkci jednatele by měli vykonávat zodpovědní 

spolehliví s odbornými znalostmi a zejména s dobrými organizačními schopnostmi. 

Domnívám se, ţe toto není práce tzv. „ pro kaţdého,“ neboť s sebou přináší i určitou míru 

rizika, coţ ne kaţdý člověk je schopen podstoupit.  

Při studiu pramenů k této práci jsem zjistila, jaký je problém s pracovním zařazením 

jednatele. V minulosti byly s jednateli často uzavírány pracovní smlouvy, případně docházelo 



 

44 

ke kumulaci funkce jednatele a například ředitele společnosti. Tímto problémem se zabývaly i 

soudy a jsou známy judikáty, které tuto problematiku řeší. Postupem času se praxe sjednotila 

a v současné době, dá se říci, ţe se s jednateli uzavírají jiţ výhradně smlouvy o výkonu 

funkce, coţ je dle mého názoru správné. 

Při uvádění praktických případů jsem si rovněţ uvědomila, jakou odpovědnost mají 

jednatelé nejen vůči společnosti a společníkům, jejichţ zájmy by měli hájit a starat se o 

společnost s péčí řádného hospodáře, ale rovněţ vůči sobě samým. Nesmějí například 

porušovat zákaz konkurence, apod. 

Při porušení povinností při výkonu funkce jednatele vyvstává jednateli ve většině 

případů objektivní odpovědnost, nicméně v praxi se často setkáváme, ţe nevhodné obchodní 

vedení společnosti jedním z více jednatelů vyústí i protiprávní jednaní zaviněné, čímţ 

následně vzniká subjektivní odpovědnost. Jelikoţ právnická osoba nemůţe ze zákona spáchat 

trestný čin, a tudíţ je jednatel za své jednání trestněprávně odpovědný sám. 

Je mi zcela jasné, ţe tato bakalářská práce ani zdaleka nezachycuje všechny sporné 

otázky týkající se jednatele a společnosti s ručením omezeným. To však ani nebylo cílem této 

práce, jelikoţ by muselo být vypracováno dílo jiného rozsahu. 

Protoţe cílem práce bylo ucelení poznatků, snaţila jsem se zabývat nejednotností a 

rozporuplností u základních a nejdůleţitějších okruhů práce. Myslím, ţe v tomto rozsahu se 

mi povedlo cíl naplnit, i kdyţ samozřejmě najdeme spoustu dalších souvisejících utajených 

otázek, které se mi při vypracování poodkryly.  

Zpracování mé bakalářské práce mi pomohlo utřídit si myšlenky a poznatky zmiňované 

problematiky a upozornilo mě samotnou na sporná ustanovení v českém právním řádu. V této 

skutečnosti nacházím náměty pro další studium.  



 

45 

7 Seznam použité literatury a pramenů 

7.1 Monografie 

[1] BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. 

vydání Praha: C. H. Beck, 2006, 677 s. ISBN 80-7179-441-4 

[2] BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní 

závazky. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 597 s. ISBN 978-80-7400-0 

[3] BÍLÝ P. a kolektiv autorů Společnost s ručením omezeným a její jednatel. 

[Svazek 1,2] 2. vyd. Praha: Dashöfer, c2003 - 1 sv. (na volných listech) ISBN 

80-86229-30-0 

[4] DVOŘÁK T. Společnost s ručením omezeným. 3., přeprac. Vyd., Praha: ASPI-

Wolters Kluwer, 2008, 454 s. ISBN 978-80-7357-3447 

[5] ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1997. 

254 s. ISBN 80-7175-047-6 

[6] ELIÁŠ, K., a kol. Obchodní zákoník - Praktické poznámkové vydání s výběrem 

judikatury od roku 1900, 4. přepracované vyd., podle stavu k 1. 8. 2004, Praha: 

LINDE, 945 s. ISBN80-7201-475-7 

[7] ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. et al. Kurs obchodního práva. 

Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 617 s. ISBN 

80-7179-391-4 

[8] ELIÁŠ, K., POKORNÁ, J., DVOŘÁK, T. Kurs obchodního práva. Obchodní 

společnosti a družstva. 6. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 538 s. ISBN 978-80-

7400-084-5 

[9] JOSKOVÁ, L., PRAVDA, P Obchodní zákoník 2010 – úplné znění s úvodním 

komentářem, 7. Vydání Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010, 112 s. ISBN 978-

80-247-3020-2 

[10] PAVEL. P. Právní postavení statutárního orgánu s.r.o. 

[11] POKORNÁ, J. in ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. aj. Kurs 

obchodního práva / Právnické osoby jako podnikatelé. 4. vyd. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2003, 618 s. ISBN 80-7179-800-2 

[12] POSPÍŠILOVÁ, A. Právní postavení podniku. Praha: Nakladatelství Vysoká 

škola aplikovaného práva. 2003 

[13] RABAN, P. Obchodní zákoník 2009: komentář, judikatura. 6. dopl. vyd. Praha: 

Eurounion Praha, 2009. ISBN 978-80-7317-081-3 



 

46 

[14] RADA, I. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. 2.vyd. Praha: Linde, 2004.199 s. 

ISBN 80-86131-55-6 

[15] VEVERKA, V., BOGUSZAK, J., ČAPEK, J. Základy teorie práva. 1. vydání. 

Praha: Kodex, 1996, 316 s. ISBN 80-85963-06-X 

[16] VYCHOPEŇ J. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového 

pohledu. Otázky & Odpovědi z praxe. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 159 s. ISBN 

978-80-7357-401-7 

7.2 Zákony 

[17] Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

[18] Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

[19] Zákon č.455/1991 Sb., zákon o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů 

[20] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

7.3 Články 

[21] BARTOŠÍKOVÁ, M. Ke svolání valné hromady společnosti s ručením 

omezeným. Právní praxe a podnikání, 1995, č. 7 

7.4 Judikatura 

[22] Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 21. 4. 1993, sp. zn. 6 Cmo 108/92. 

[23] Rozsudek Vrchního soudu v Praze uveřejněný ve sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek pod č. 13/1995 

[24] Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 2 Cdon 1652/97 ze dne 16.4.1998 (a 

similli). 

[25] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze 17. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 11/98. 

[26] Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 3 

Ads 119/2010. 

7.5 Elektronické publikace 

[27] ODROBINOVÁ, V. Může být statutární orgán nebo jeho člen zároveň 

zaměstnancem téže společnosti? 2005, no. 30208 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z: 



 

47 

http://www.epravo.cz/top/clanky/muze-byt-statutarni-organ-nebo-jeho-clen-

zaroven-zamestnancem-teze-spolecnosti-30208.html 

[28] SERVUS, S., VRAJÍK, M. Nejvyšší správní soud potvrzuje - statutární orgán 

nemůže být zároveň zaměstnancem (pozor na daňové souvislosti). 2011, no. 

71056 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-

spravni-soud-potvrzuje-statutarni-organ-nemuze-byt-zaroven-zamestnancem-

pozor-na-danove-souvislosti-71056.html 

7.6 Internetové zdroje 

[29] Internetové stránky se zákony dostupnými online. [cit. 2011-04-21] Dostupné z 

<www.business.center.cz>  

[30] Internetové stránky judikaturou dostupnou online. [cit. 2011-05-02] Dostupné 

z <www.epravo.cz> 

[31] Internetová encyklopedie o právu. [cit. 2011-04-15] Dostupná z 

<www.iuridictum.pecina.cz> 

  

http://www.epravo.cz/top/clanky/muze-byt-statutarni-organ-nebo-jeho-clen-zaroven-zamestnancem-teze-spolecnosti-30208.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/muze-byt-statutarni-organ-nebo-jeho-clen-zaroven-zamestnancem-teze-spolecnosti-30208.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-spravni-soud-potvrzuje-statutarni-organ-nemuze-byt-zaroven-zamestnancem-pozor-na-danove-souvislosti-71056.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-spravni-soud-potvrzuje-statutarni-organ-nemuze-byt-zaroven-zamestnancem-pozor-na-danove-souvislosti-71056.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-spravni-soud-potvrzuje-statutarni-organ-nemuze-byt-zaroven-zamestnancem-pozor-na-danove-souvislosti-71056.html
www.business.center.cz
www.epravo.cz
http://www.iuridictum.pecina.cz/


 

48 

Seznam zkratek 
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Ltd – company with limited lability 

ObčZ - Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ObchZ - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ObchR – obchodní rejstřík 

s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

ŢivZ - Zákon č.455/1991 Sb., zákon o Ţivnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů 
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