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1 ÚVOD 

 Pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybrala téma - založení a vznik 

společnosti s ručením omezeným. K tomuto výběru mě vedla především obliba této formy 

podnikání. Společnost s ručením omezeným patří nejen v České republice mezi nejčastěji 

zakládanou obchodní společností, a proto jsem se rozhodla svou pozornost věnovat právě 

tomuto tématu.  

  Cílem této bakalářské práce je zpracovat komplexní náhled do problematiky 

založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Tato práce si také klade za cíl zjistit, 

jaké jednotlivé kroky se musejí podniknout k založení společnosti. V této souvislosti bych 

ráda poukázala na to, že je v dnešní době možné koupit již hotové, založené společnosti, 

které se označují termínem ready made společnosti. 

Tato bakalářská práce obsahuje tři kapitoly, z čehož první dvě jsou věnovány 

teoretické části a poslední třetí kapitola se zabývá části praktickou.  

V první kapitole se zabývám problematikou společnosti s ručením omezeným, kde uvádím 

historický přehled vzniku této formy podnikání, právní úpravu, charakteristické znaky 

společnosti (kde se zmiňuji o termínu obchodní firma, zabývám se sídlem společnosti a 

předmětem podnikání, společníky, základním kapitálem a rezervním fondem), orgány 

společnosti a na závěr této kapitoly popisuji zrušení a zánik společnosti s ručením 

omezeným.  

Druhá kapitola je věnována založení a vzniku společnosti s ručním omezeným, již 

v úvodu se zmiňuji, že založení a následně její vznik má poněkud zdlouhavý a náročný 

průběh. Společně projdeme procesem založení až po vznik společnosti s ručením 

omezeným. Budu se podrobně zabývat procesem založení, důkladně popíšu základní 

klíčový dokument, kterým je pro vznikající společnost společenská smlouva. Dalším 

důležitým aspektem je pochopení obligátních náležitostí, které musí tato společenská 

smlouva obsahovat a bez které by společnost s ručením omezeným ani nemohla založit. 

Obchodní zákoník právní norma, která provází společnosti na každém kroku, ode dne kdy 

je společnost založena.V poslední kapitole, která je praktickou části práce, zjišťuji na 

příkladu, jaké kroky je potřeba učinit k založení a vzniku společnosti, za předpokladu, že si 

společnost budeme zakládat sami. Dále zde také uvádím ready made společnosti, které 

představují možnost a zejména zjednodušení při zakládání společnosti. Tyto možnosti pak 

navzájem srovnávám, abych dospěla k závěru, která z těchto variant je lepší, ať již z 

hlediska času, či nákladů vynaložených ke konečnému vzniku společnosti. 
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2  SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

 

Společnost s ručením omezeným řadíme mezi obchodní společnosti. Podle § 56 

ObchZ je obchodní společnost právnickou osobou založenou za účelem podnikání, avšak 

sám obchodní zákoník připouští založení společnosti s ručením omezeným (a akciové 

společnosti) i za jiným účelem, pokud to nezakazuje zvláštní právní předpis.  

Obchodní společnosti můžeme rozdělit na společnosti osobní a kapitálové. Společnost 

s ručením omezeným bývá zpravidla zahrnována, i když s určitými výhradami, mezi 

kapitálové společnosti. Právní úprava s. r. o. obsahuje některé prvky, které jsou 

charakteristické spíše pro osobní společnosti. „Zejména částečné osobní ručení společníků 

(viz §106 odst. 2), právo společníků přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (viz § 

130), do určité míry omezená převoditelnost obchodního podílu (viz § 115), to, že každý 

společník může mít jen jeden obchodní podíl (viz § 114 odst. 2), a konečně i to, že 

společenská smlouva může vyloučit dědění obchodního podílu (viz § 116 odst. 2).“ 1  

 

2. 1 STRUČNÝ HISTORICKÝ PŘEHLED  

 Společnost s ručením omezeným byla uměle vytvořena na sklonku 19. století 

v Německu. Nevznikla v důsledku pozvolného historického vývoje, jako to bylo například 

u akciové společnosti nebo veřejné obchodní společnosti. Společnost s ručením omezeným 

je jedna z nejmladších forem obchodních společností.  

K jejímu vzniku vedla snaha vymyslet takovou formu podnikatelského subjektu, 

která společníky zbaví břemene neomezeného ručení za závazky plynoucí z podnikání 

společnosti, jako je to tomu u akciové společnosti, avšak ne s tak vysokými nároky na 

právní a organizační strukturu společnosti i na podmínky založení. Proto je společnost 

s ručením omezeným někdy označována jako „mladší sestra akciové společnosti“2
 nebo 

také jako „reformovaná komanditní společnost bez komplementářů“.
3
  

V 80. letech 19. století se objevily tendence k obohacení právní úpravy o novou 

právní formu kapitálových společností. Poté, co tyto myšlenky vzbudily zájem ve vlivných 

obchodních kruzích a poté, co byly podpořeny tehdejším říšským kancléřem O. von 

                                                           
1
 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009. str. 340 
2 ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM, spol. s r. o., 1997. str. 16-17 
3 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 1 
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Bismarckem, bylo započato s přípravou zákonné osnovy. Vypracování zákonu bylo 

poměrně rychlé a již roku 1892 došlo k jeho přijetí. V roce 1898 byl poprvé reformován a 

poté došlo ještě k několika jeho dalším novelizacím. Zákon byl podroben ostré kritice, 

především z řad vědeckých kruhů. Společnost s ručením omezeným se však jako právní 

forma podnikání velmi rychle ujala a získala si i přesto nesmírnou oblibu. Německý zákon, 

je dodnes platný (i přes několik dílčích reforem) a stal se vzorem pro právní úpravu v celé 

řadě dalších zemí. První zemí, jež zákon převzala, bylo Portugalsko v roce 1901.
4
   

 Oproti Německu se Rakousko-Uhersko v uzákonění právní úpravy s. r. o. poněkud 

opozdilo. Na počátku 20. století byly zahájeny kodifikační práce, které vedly k přijetí 

zákona č. 58/1906 ř. z., o společnostech s ručením obmezeným.5 Pojetí s. r. o. bylo velmi 

obsáhlé. Zákon obsahoval osm hlav, v hlavě I.-IV. byla obsažena soukromoprávní úprava 

s. r. o., hlava V. upravovala některé související otázky, právní úprava podnikání 

zahraničních s. r. o. byla obsažena v hlavě VI., daňové úpravě se věnovala VII. hlava, a 

hlava VIII. obsahovala ustanovení trestněprávní povahy. Zákon byl tehdy (na rozdíl od 

Německa) přivítán valnou většinou tehdejších komercialistů.6 Z řad českých právníků byl 

od prvopočátků velkým programátorem této formy podnikání A. Bílý. Oproti akciové 

společnosti byly s. r. o. daňově zvýhodněné (až do roku 1920) a k jejímu založení nebylo 

třeba stání koncese. Vedle svých obecných předností i tyto okolnosti u nás přispěly k její 

oblíbenosti.7  

První československá republika přijala tuto právní úpravu bez jakýchkoli změn 

zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého. Později se 

však začíná zvažovat reforma právní úpravy s. r. o., zejména vzhledem k posílení práv 

menšinových společníků a věřitelů. Změna právní úpravy celého československého 

obchodního práva počítala s přijetím zcela nového obchodního zákoníku, kde měla být i 

nově upravena s. r. o. Z politických důvodů k tomu však již nedošlo. V roce 1939 byl 

zákon č. 58/1906 ř. z. jednou novelizován, a to zákonem č. 271/1920 Sb. z. a n. Touto 

novelou bylo zrušeno dosavadní daňové zvýhodnění, takže s. r. o. byla podrobena stejným 

daňovým pravidlům jako akciová společnost.8  

1. 1. 1951, nabyl účinností nový zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, který 

                                                           
4
 ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM, spol. s r. o., 1997. str. 17 

5
 Zákon nabyl účinností pouze 3 měsíce po dni vyhlášení, a to k 15. 6. 1906.   

6
 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 2-3 

7
 ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM, spol. s r. o., 1997. str. 17 

8
 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 3 
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bez náhrady zrušil zákon č. 58/1906 ř. z. Všechny přetrvávající společnosti s ručením 

omezeným byly ex lege (lat. ze zákona) zrušeny. Společnosti s ručením omezeným 

zmizely na plných 40 let z právního řádu československého státu, velkou zásluhu na tom 

mělo přijetí zákona č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku.  

Teprve přijetím poslední novely hospodářského zákoníku provedené zákonem č. 

103/1990 Sb., se navrátila s. r. o. zpět do našeho právního řádu. Úprava s. r. o. byla však 

velice stručná, byla obsažena pouze v 6 paragrafech. Pro s. r. o. to však znamenalo velký 

krok vpřed, neboť tím bylo znovu umožněno zakládání společnosti této formy.  

Dalším důležitým mezníkem v historii s. r. o. se stalo přijetí zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku. Tato nová právní úprava je v porovnání s úpravou v hospodářském 

zákoníku podstatně podrobnější, avšak kvalit starorakouského zákona č. 58/1906 ř. z. ani 

po opakovaných novelizacích nedosáhla. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 1. 1992.
9
 

„Zákonodárce upravil s. r. o. v obchodním zákoníku nedbale, řadu věcí bez 

potřebného důvodu zkomplikoval a některé otázky místo potřebného vyjasnění spíše 

zatemnil. Úprava s. r. o. trpí značnou dávkou formalismu, a to úkor postižení podstaty věci. 

Zejména je negativní skutečnost, že zákonodárce řadu dílčích otázek právní úpravy s. r. o. 

upravil po vzoru a. s., čímž se jednak s. r. o. nežádoucím způsobem připodobnila a. s., 

jednak celá úprava ještě více zbyrokratičněla.“10
 

 

2. 2 PRÁVNÍ ÚPRAVA 

 Právní úprava vychází především z obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., 

Obchodní zákoník). V první části obchodního zákoníku, jež je pojmenovaná jako „obecná 

ustanovení“ jsou v hlavě I, § 1 – 20 vymezeny pojmy jako podnikání, neoprávněné 

podnikání, podnik, obchodní firma, dále pak jednání podnikatelů, obchodní tajemství. 

Hlava II, § 21 – 26 pojednává o podnikání zahraničních osob na území České republiky. 

Hlava III, § 27 – 38l je věnována obchodnímu rejstříku, v hlavě IV, § 39 – 40 je stručně 

popsáno účetnictví podnikatelů a v konečně hlava V, § 41 – 55, ve které je 

charakterizována hospodářská soutěž.  

V současnosti je právní úprava obchodních společností obsažena v druhé části 

tohoto zákona, tj. „obchodní společnosti a družstvo“. Společnost s ručením omezeným je 

konkrétně upravena v druhé části, hlavě I, díl 4 § 105 – 153e. Jako na všechny obchodní 
                                                           
9
  DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 4-5 

10
 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 5 
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společnosti se na ni vztahují i obecná ustanovení o obchodních společnostech, jež jsou 

obsaženy ve stejné části, hlavě I, díl 1 § 56 - 75c, kde je obecně psáno například o založení 

společnosti, základním kapitálu, vzniku společnosti apod. Obdobně se také použije řada 

ustanovení v části druhé, hlavy I, dílu V, jež upravuji akciovou společnost – tj. § 154 – 

220. Příkladem tohoto může být § 135 odst. 2, který odkazuje na ustanovení § 194.  

Jak již bylo zmíněno, podle českého práva je společnost s ručením omezeným 

právnickou osobou, vztahují se na ní tedy i ustanovení občanského zákoníku, tj. § 18 – 21.  

Platí však zde zásada lex specialis derogat lex generali, z čehož vyplývá, že úprava 

obsažena v obchodním zákoníku (speciální) má přednost před úpravou obecnou v zákoníku 

občanském.  

 

   

2. 3     CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY SPOLEČNOSTI    

            S RUČENÍM OMEZENÝM  

 

2. 3. 1      OBCHODNÍ FIRMA 

 Obchodní firmou se rozumí název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního 

rejstříku11. Obchodní firma se skládá z dvou částí, a to z kmene a dodatku, jež označuje 

právní formu dané společnosti. Tímto povinným dodatkem je označení „společnost 

s ručením omezeným“ nebo zkratka „s. r. o.“ nebo spol. s r. o.“. Dle §107 ObchZ., který 

kogentně12
 stanovuje podobu dodatku, nepřipadá v úvahu jeho jiná podoba.13

 

 „Výběr mezi jednotlivými dodatky je věcí rozhodnutí zakladatelů společnosti. 

Jakmile však obchodní firma zapsána v obchodním rejstříku, musí ji společnost používat 

v té podobě, ve které je zapsána v obchodním rejstříku, aniž by mohla jednotlivé dodatky 

zaměňovat.“14
 

  Smyslem obchodní firmy (dále jen firma) je dostatečné a určité odlišení právnické 

osoby od jiných subjektů. V tomto ohledu plní firma obdobnou úlohu jako jméno a 

příjmení u fyzických osob.15
 Název společnosti nesmí být zaměnitelný s názvem již 

                                                           
11

  dle ust. §27 ObchZ je obchodní rejstřík veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené 

    údaje o podnikatelích. 
12

  Kogentní právní norma – není možné se odchýlit od její dispozice. 
13

  DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 17 
14

 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009. 373 
15

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 19 
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existujícího obchodního jména jiného podnikatele. Pro vyloučení zaměnitelnosti obecně 

nestačí dodatek označující jinou právní formu. Dále §10 ods. 2 ObchZ zakazuje i 

klamavost firmy, tzn., že nesmí obsahovat prvek, který by mohl navodit mylnou představu 

např. o předmětu činnosti společnosti.16
  

  

2. 3. 2     SÍDLO SPOLEČNOSTI 

 Každá právnická osoba, v našem případě společnost s ručením omezeným, je 

povinna při svém zřízení určit sídlo. Každá společnost může mít pouze jedno sídlo, a je 

nepřípustné, aby měla sídel více. Sídlo musí být určeno adresou, kde tato společnost 

skutečně sídlí, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může 

s právnickou osobou stýkat.  

Sídlo musí být uvedeno v zakladatelském dokumentu právnické osoby, přičemž zde 

postačí pouze uvedení obce, v níž společnost sídlí, zatímco do obchodního rejstříku se 

uvede plná adresa sídla společnosti. Důvodem této úpravy je skutečnost, kdy v případě 

změny sídla v rámci obce se nebude muset měnit zakladatelský dokument, ale pouze zápis 

v obchodním rejstříku. Při podání návrhu na zápis sídla právnické osoby do obchodního 

rejstříku musí být prokázán právní důvod užívání prostor, do nichž je sídlo umístěno. Sídlo 

právnické osoby má význam jak z hlediska práva veřejného, tak z hlediska práva 

soukromého. 17
 

 

2. 3. 3      PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

 Předmět podnikání se uvádí, jestliže byla společnost s ručním omezeným založena 

za účelem podnikání, což je obvyklý případ. Obchodní zákon však připouští, aby byla 

společnost s ručením omezeným založena i k jiným účelům než je podnikání (výkon 

humanitárních, sportovních či kulturních činností) – v těchto případech se uvádí předmět 

činnosti.18
 

 Pokud společnost bude vykonávat činnost v oborech, které jsou upraveny v zákoně 

č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, musí společnost požádat o vystavení živnostenského 

listu nebo koncesní listiny a to před zápisem do obchodního rejstříku. Činnosti, které 

                                                           
16

 HORÁKOVÁ, K. Vzory smluv a podání II. Správa obchodních společností. Brno: Computer Press, a. s., 

2006. str. 20 
17

 ŠVARC, Z. a kolektiv. Základy obchodního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. str. 27-28 
18

 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009. str. 351 
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nejsou zahrnuty v oborech a v působnosti živnostenského zákona musí mít veřejnoprávní 

oprávnění podle zvláštních předpisů, například podnikání lékařů, auditorů, advokátů, 

notářů.  

 

2. 3. 3      SPOLEČNÍCI 

Společníky společnosti s ručením omezeným jsou osoby, které se majetkově účastní 

na společnosti s ručením omezeným svými vklady. Majetková účast společníka na 

společnosti s ručením omezeným a práva a povinnosti z ní plynoucí jsou vyjádřeny výší 

jeho podílu, resp. obchodního podílu, který se určuje zpravidla od výše vkladu společníka. 

Společníkem společnosti s ručením omezeným může být jak fyzická tak právnická 

osoba. Společnost může být založena již jedinou osobou, avšak společnost s jediným 

společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti 

s ručením omezeným. Dalším omezením společnosti s ručením omezeným se rozumí, že 

jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením 

omezeným. Tato právní úprava, obsažena v § 105 odst. 2 ObchZ by měla zabránit 

řetězovému zakládání společnosti s ručením omezeným, případným podvodům a možností 

snadného přelévání peněz mezi nimi. 

Společníky se mohou stát osoby při zakládání společnosti nebo také v průběhu 

existence dané společnosti a to přistoupením či nabytím obchodního podílu.  Společníkovi 

může vzniknout účast na společnosti buď originárním (resp. původním) nebo derivativním 

(resp. odvozeným) způsobem. Nejběžnějším způsobem vzniku účasti na společnosti 

dochází v momentu založení společnosti, kde se zakladatel stává společníkem dnem 

podepsání společenské smlouvy. A dále pak v situaci, kdy do společnosti přistoupí nová 

osoba, která se zúčastní svým vkladem ke zvýšení základního kapitálu a tím převezme 

závazek a stává se společníkem společnosti s ručením omezeným. Výše uvedené případy 

řadíme mezi originární způsoby vzniku účasti na společnosti. K derivativním způsobům 

patří nabytí účasti na společnosti při převodu a přechodu obchodního podílu. 19
 

 Zánik účasti společníka na společnosti můžeme dělit podle toho, zda dochází k jeho 

zániku na základě vůle společníka nebo nezávisle na jeho vůli, resp. proti jeho vůli. A dále 

také podle toho, zda dochází k jeho zániku za trvání společnosti nebo současně při zániku 

společnosti. Dle § 115 ObchZ může účast společníka zaniknout například převedením 

svého obchodního podílu na jiného ze společníků, dohodou o ukončení účasti na 

                                                           
19

 ŠVARC, Z. a kolektiv. Základy obchodního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. str. 137 
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společnosti, která vyžaduje souhlas všech společníků, v důsledku smrtí či zániku 

společníka, popřípadě vyloučením společníka ze společnosti nebo na základě rozhodnutí 

soudu.
20

  

 

Práva a povinnosti společníků 

Mezi společností a společníkem vzniká právní vztah, který je představen obchodním 

podílem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti společníků vůči společnosti a naopak. 

Tento vztah je upraven zákonem, společenskou smlouvou či stanovami anebo kombinací 

těchto způsobů.
21

 Obchodní podíl je druhem majetkové hodnoty, kdy se jedná o jinou 

penězi ocenitelnou hodnotu. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka 

k základnímu kapitálu společnosti. Každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl, 

který však může náležet i více osobám. Pokud se účastní na zvýšení základního kapitálu 

dalším vkladem, jeho obchodní podíl se odpovídajícím způsobem zvýší.22
 

 Mezi základní povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným dle 

ustanovení § 113 ObchZ je povinnost splatit vklad za podmínek a ve lhůtě stanovené 

společenskou smlouvou, nejpozději však do 5 let od vzniku společnosti nebo od převzetí 

závazku ke zvýšení vkladu nebo novému vkladu. Společník, který však ve stanovené lhůtě 

nesplatil svou část peněžitého vkladu je dle § 113 odst. 2 povinen platit úrok z prodlení ve 

výši dvaceti procent z částky, kterou nesplatil, pokud není společenskou smlouvou 

stanoveno jinak. Další povinnosti společníka je ručební povinnost za závazky společnosti a 

to do výše souhrnu nesplaceného vkladu. Teprve zápisem splacení všech vkladů do 

obchodního rejstříku tato povinnost zaniká. Do povinností společníka spadá i takzvaná 

příplatková povinnost23, což znamená povinnost společníka přispět peněžitým plněním na 

vytvoření vlastního kapitálu mimo základního kapitálu. Tuto povinnost je možno aplikovat 

maximálně do poloviny základního kapitálu a společníci se na ní podílejí podle výše svého 

vkladu. V případě porušení této povinnosti je možné se společníkem zahájit kaduční 

řízení24
 vedoucí až k jeho vyloučení ze společnosti. Podle § 136 ObchZ se zákaz 

                                                           
20

 ŠVARC, Z. a kolektiv. Základy obchodního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. str. 137  
21

 POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kolektiv. Obchodní zákoník, Komentář. I. díl. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a. s., 2009. str. 525 
22

 HORÁKOVÁ, K. Vzory smluv a podání II. Správa obchodních společností. Brno: Computer Press, a. s., 

2006. str. 98 
23

 Příplatková povinnost podléhá rozhodnutí valné hromady, dle úpravy v § 121 ObchZ. 
24

 Řízení se společníkem v s.r.o. či a.s. při nedodržení splacení vkladu do stanoveného termínu  
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konkurence vztahuje pouze na jednatele společnosti, avšak společenská smlouva může 

určit, v jakém rozsahu se zákaz konkurence vztahuje i na společníky.25
  

 Práva společníků společnosti s ručením omezeným jsou obsáhlejší než výčet 

povinností společníků. Základním právem každého společníka je právo na podíl na 

vytvořeném zisku. Společníci se podílejí na zisku v poměru odpovídajícímu jejich 

obchodnímu podílu, pokud nebylo ve společenské smlouvě uvedeno jinak.  

Další právo, jehož rozsah a způsob výkonu určuje obecně zákon, podrobněji společenská 

smlouva či stanovy, je právo účastnit se řízení společnosti a kontroly jejich činnosti 

prostřednictvím hlasování na valné hromadě. V rámci tohoto práva mají společníci 

zejména právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti a nahlížet do 

všech dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje popřípadě k této činnosti 

zmocnit auditora nebo daňového poradce.  

Právo na vypořádací podíl má společník, jehož účast na společnosti zanikla za trvání 

společnosti. Toto právo nenáleží společníkovi, jehož účast na společnosti zanikla na 

základě převodu nebo přechodu obchodního podílu.  Vypořádací podíl se vypočte 

v poměru odpovídajícím obchodním podílům, neurčí-li společenská smlouva jinak. 

Zároveň má společník právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti 

s likvidací.  

Mezi další práva můžeme uvést také právo podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení 

valné hromady, právo podat návrh na zrušení společnosti, právo podat žalobu jménem 

společnosti, právo nakládat s obchodním jménem a také přednostní právo k účasti na 

zvýšení základního kapitálu.26
 

 

2. 3. 4         ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ 

Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti,27
 z čehož plyne 

povinnost vytváření základního kapitálu.28
 Definicí základního kapitálu je dle § 58 odst. 1 

ObchZ „peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do 

základního kapitálu společnosti.“ Hodnota základního kapitálu musí být vyjádřena 

                                                           
25

 ŠVARC, Z. a kolektiv. Základy obchodního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.  str. 133 až 136 
26 HORÁKOVÁ, K. Vzory smluv a podání II. Správa obchodních společností. Brno: Computer Press, a. s., 

2006. str. 96- 97, ŠVARC, Z. a kolektiv. Základy obchodního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009 str. 

136 
27

  Společníci neručí za závazky společnosti vůbec anebo ručí jen v omezeném rozsahu.  
28

 Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným a 
v akciové společnosti. Zákon stanovuje minimální výši základního kapitálu.  
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v jednotkách české měny. Každý společník se účastní na základním kapitálu vkladem, tedy 

součet vkladů všech společníků tvoří základní kapitál společnosti.   

Z hlediska účetního se základní kapitál vykazuje na straně pasiv bilance společnosti 

(účet 411 – Základní kapitál) a je jedním z vlastních zdrojů majetku společnosti.29
 

Obchodní zákoník stanovuje společnosti s ručením omezeným minimální výši 

základního kapitálu, musí činit alespoň 200 000 Kč.30
 Tuto minimální výši základního 

kapitálu musí společnost mít jak při jejím založení, tak po celou dobu její existence. Výše 

základního kapitálu se povinně zapisuje do obchodního rejstříku.  

 Povinností každého společníka je vložit do společnosti svůj vklad, jehož výše dle § 

109 odst. 1 musí činit alespoň 20 000 Kč. Každý ze společníků se na tvorbě základního 

kapitálu může účastnit pouze jediným vkladem. Každý ze společníků se může dle svého 

uvážení rozhodnout o výši vkladu, který je ochoten do podnikání vložit, přičemž musí 

respektovat minimální hodnotu vkladu, kterou stanovuje zákon. Vklad musí být dělitelný 

na celé tisíce, a součet jednotlivých vkladů musí být roven výši základního kapitálu.31
 

Tedy, pokud by s. r. o. měla 45 společníků, minimální výše základního kapitálu této 

společnosti by byla 900 000 Kč.   

„Vkladem společníka je souhrn peněžních prostředků (dále jen „peněžitý vklad“) 

nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (dále jen „nepeněžitý vklad“), které se určitá 

osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve 

společnosti.“32
  

 

2. 3. 5         REZERVNÍ FOND 

 Společnost s ručením omezeným vytváří rezervní fond povinně v rozsahu 

stanoveným zákonem a společenskou smlouvou. Rezervní fond je vždy součástí vlastního 

kapitálu a z pohledu účetnictví se tedy vykazuje na straně pasiv.  

                                                           
29 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. 
H.  Beck, 2009. str. 217. 
30

 Do účinnosti novely ObchZ č. 370/2000 Sb. byla výše základního kapitálu stanovena částkou 100 000 Kč. 
Společnosti, které vznikly před účinnosti tohoto zákona, nejsou povinny zvýšit základní kapitál do výše jím 
stanovené. Rozhodnou-li se však o zvýšení základního kapitálu, musejí ho zvýšit minimálně na 200 000 Kč.  
31

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 327 
32

 RABAN, P. Obchodní zákoník. Komentář. 6. doplněné vydání. Praha: EUROUNION Praha, s. r. o., 2009. 

str. 132 
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 Povinnost vytvářet rezervní fond zákon společnosti s ručením omezeným neukládá 

od okamžiku jejího vzniku, nýbrž je vázána až na rok, v němž společnost dosáhne zisku. 

Rezervní fond se vždy tvoří z čistého zisku.
33

 

 „Jestliže není ve společenské smlouvě stanoveno jinak, je společnost povinna 

vytvořit jej ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty 

základního kapitálu. Rezervní fond se v každém účetním období doplňuje o částku určenou 

ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však o 5 % z čistého zisku, až do 

dosažení výše určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 

% základního kapitálu.“34
  

Pro lepší porozumění uvedu příklad: Společnost s ručením omezeným se základním 

kapitálem 300 000 Kč začala podnikat v roce 2007.  

o V roce 2007 vykázala společnost ztrátu, proto rezervní fond ještě není 

povinna vytvářet. 

o V roce 2008 dosáhla čistého zisku ve výši 600 000 Kč, do rezervního fondu 

je tedy povinna vložit 15 000 Kč (nejméně 10 % z čistého zisku, ne více než 

5 % z hodnoty základního kapitálu). 

o V roce 2009 dosáhla čistého zisku ve výši 250 000 Kč, do rezervního fondu 

tedy musí vložit 12 500 Kč (nejméně 5 % z čistého zisku). 

o V roce 2010 společnost vytvoří čistý zisk 300 000 Kč, do rezervního fondu 

je povinna vložit 2 500 Kč (nikoliv 15 000Kč, neboť po tomto přídělu je 

rezervní fond naplněn. Za podmínky, že z rezervního fondu nebudou 

čerpány žádné prostředky, povinnost tvorby rezervního fondu pro tuto 

společnost končí, jelikož obsahuje částku, která odpovídá 10 % výše 

základního kapitálu, tedy 30 000 Kč.  

 Rezervní fond může také společnost vytvořit ihned při svém vzniku. Taková 

skutečnost musí být uvedená ve společenské smlouvě a společníkům musí být uložena 

povinnost poskytnout příplatek na rámec svých vkladů. Pokud by tedy společnost se 4 

společníky a základním kapitálem 200 000 Kč chtěla vytvořit rezervní fond již při 

zakládání společnosti, musel by každý nad hodnotu svého vkladu poskytnout příplatek do 

rezervního fondu 5 000 Kč.  

                                                           
33

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 350-

352 
34

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 352 
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 Dle § 124 odst. 2 ObchZ rozhodují o použití rezervního fondu jednatelé, pokud 

nejde o případy, kdy zákon toto rozhodnutí svěřil valné hromadě. Rezervní fond do výše 

10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti dle § 124 odst. 2 

obchZ. 

   

2.  4     ORGÁNY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

Právní úprava společnosti s ručením omezeným rozlišuje dva druhy orgánů.  

1. Orgány obligatorní, které musí mít společnost vždy. Těmito orgány jsou valná 

hromada a jednatel resp. jednatelé společnosti. 

2. Orgán fakultativní, který společnost nemusí tvořit. Takovýmto orgánem se rozumí 

dozorčí rada.35
 

 

2. 4. 1  VALNÁ HROMADA 

 Podle § 125 odst. 1 ObchZ je valná hromada pojímána jako nejvyšší orgán 

společnosti. Podle T. Dvořáka však není tato definice zcela přesná, neboť nejvyšší orgán 

společnosti představují sami společníci, nikoliv však jako jednotlivci, ale právě všichni 

dohromady. Tato myšlenka plyne především z principu, že společnost vzniká a existuje 

výlučně z vůle společníků a též z jejich vůle společnost zaniká (až na některé výjimky). 

Valná hromada má v organizační struktuře společnosti své nezastupitelné místo, avšak 

společníci mohou rozhodovat i mimo rámec valné hromady.  

Valná hromada je kolektivním orgánem společnosti, ve většině případů je společnost 

tvořena dvěma a více členy, kteří společně tvoří valnou hromadu. Výjimkou jsou však 

jednočlenné společnosti, v takovémto případě je valná hromada tvořena právě tímto 

společníkem. A dále pak ve vícečlenných společnostech, kde může valnou hromadu tvořit 

též jediný společník, avšak pouze pokud sám má dostatečný počet hlasů k přijetí 

potřebných rozhodnutí.36
 

 Dle ustanovení § 126 ObchZ se může společník jednání valné hromady zúčastnit 

buďto osobně, nebo též prostřednictvím svého zástupce, který je k tomuto pověřen 

písemnou plnou mocí. Zmocněncem však nemůže být jednatel společnosti nebo člen 

dozorčí rady.  
                                                           
35

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 199 
36

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 200-

201 
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 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, jejichž součty hlasů 

tvoří alespoň polovinu všech hlasů, není-li ve společenské smlouvě uvedený jiný počet 

hlasů. Dle obchodního zákoníku § 127 odst. 2 má každý člen společnosti jeden hlas na 

každých 1 000 Kč svého vkladu. Jde však o normu dispozitivní, tedy toto ustanovení může 

být ve společenské smlouvě upraveno odlišně. Co se týče rozhodování, je třeba hlas 

alespoň prosté většiny přítomných společníků, kromě zásadních otázek stanovených v § 

125 ods. 1 písm. c), d), e) a j) a o zrušení společnosti s likvidací, kdy je k rozhodnutí 

potřeba alespoň dvoutřetinová většina všech hlasů společníků. Společenská smlouva však 

může vyžadovat vyšší počet hlasů.  

 Valnou hromadu dle § 128 odst. 1 ObchZ svolávají jednatelé společnosti nejméně 

jednou za rok. Pokud je předmětem jednání valné hromady schválení řádné účetní závěrky, 

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

o konání valné hromady dle § 129 odst. 1 ObchZ musí dozvědět nejméně 15 dnů předem a 

to doručením písemné pozvánky, která obsahuje termín a program valné hromady. Ve 

společenské smlouvě může být namísto písemné pozvánky stanovena jiná forma doručení, 

např. e-mail. Zároveň si společníci mohou upravit lhůtu, ve které se oznamuje konání valné 

hromady, a to podle uvážení společníků, mohou ji prodloužit či zkrátit.  

 Požádat o svolání valného hromady mohou dle § 129 odst. 2 společnici, jejichž 

vklady dosahují alespoň 10 procent základního kapitálu. V případě, že jednatelé nesvolají 

valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení jejich žádosti, jsou společnici oprávněni 

valnou hromadu svolat sami.  

 

Působnost valné hromady je vymezena v ust. § 125 ObchZ 

a) „schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle § 64 

b) 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,  

c) schvalování stanov a jejich změn, 

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

jiných právních skutečností (§ 141) 

e) rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu, nebo o připuštění 

nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti 

proti pohledávce nebo splacení vkladu, 
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f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů 

g) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

h) vyloučení společníka podle § 113 a 121, 

i) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti 

s likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští, 

j) schvalování smluv vedených v § 67a, 

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

l) schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převod uzisku (§ 190a) a smlouvy 

o tichém společenství a jejich změn, 

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

n) schválení poskytnutí finanční asistence podle § 120a, 

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

smlouva.“37
 

Valná hromada uděluje a odvolává prokuru, pokud tímto není ve společenské smlouvě 

pověřený někdo jiný. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věci, které jinak náleží 

do působnosti jiných orgánu společnosti.38
  

 

2. 4. 2 JEDNATELÉ 

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou a jako taková nemůže jednat 

fyzicky sama. Každá právnická osoba jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, 

kterým je ve společnosti s ručením omezeným jeden nebo více jednatelů. Má-li společnost 

více jednatelů je každý z nich oprávněn jednat za společnost samostatně, pokud však není 

ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Jednání statutárního orgánu je osobním jednáním 

společnosti.39
   

Jednatelem se může stát pouze fyzická osoba, která splnila zákonné předpoklady pro 

výkon této funkce jako: dosažení věku 18 let,40
 plná způsobilost k právním úkonům, je 

osobou bezúhonnou41
 ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala 

                                                           
37

 RABAN, P. Obchodní zákoník. Komentář. 6. doplněné vydání. Praha: EUROUNION Praha, s. r. o., 2009. 
str. 225 
38

 HORÁKOVÁ, K. Vzory smluv a podání II. Správa obchodních společností. Brno: Computer Press, a. s., 

2006. str. 139-140 
39

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 247 
40

 Popřípadě starší 16 let, pokud uzavřela manželství (§ 8 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). 
41

 Bezúhonnost konkrétní osoby se prokazuje výpisem z rejstříku trestů, ne starším 3 měsíců. (§ 46 odst. 1  
    zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). 
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překážka provozování živnosti. Funkce jednatele je neslučitelná s funkcí člena dozorčí 

rady a nemůže být ani prokuristou ve stejné společnosti. Jednatel musí též splňovat 

podmínky stanovené v § 38l ObchZ. Jednatelem nemůže být tedy osoba, která vykovávala 

srovnatelnou funkci v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo na 

kterou byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku. Jednatele jmenuje valná 

hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. Jednatel musí se svým jmenováním 

souhlasit výslovně nebo alespoň konkludentně (např. podáním návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku.)42
 Jednou z příloh, které je nutno doložit k návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku, je čestné prohlášení jednatele. Jednatel je tedy ze 

zákona povinen toto prohlášení učinit. 

Funkce jednatele vzniká určitými, právně relevantními způsoby. Jednatel může být 

do své funkce ustanoven ve stadiu zakládání společnosti souhlasným projevem všech 

společníků, tedy podepsáním společenské smlouvy. Nebo též v průběhu života společnosti, 

a to buď usnesením valné hromady dle ust. §125 odst. 1 písm. f ObchZ, popřípadě i 

souhlasem společníků dle ust. § 127 odst. 7 ObchZ nebo rozhodnutím společníků dle § 130 

ObchZ (v případě, že má společnost jen jediného společníka funkce může vzniknout taktéž 

rozhodnutím jediného společníka dle ust. § 132 ObchZ).   

Funkce jednatele vzniká okamžikem, kdy o jmenování bylo platně a účinně rozhodnuto. 

Pokud je stanoven pozdější okamžik účinnosti toho jmenování, pak výkon funkce vzniká 

až okamžikem účinnosti rozhodnutí. Zvláštní výjimku představují první jednatelé 

společnosti. Jelikož jednatel je statutárním orgánem právnické osoby, která jako subjekt 

práva zatím neexistuje, vzniká funkce prvních jednatelů až dnem vzniku společnosti, tj. až 

dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku.43
 

Jednatel, jako statutární orgán společnosti činí nejvýznamnější rozhodnutí, které se 

dotýkají samotného fungování společnosti. Pouze společníci mohou kolektivně rozhodovat 

o tom, kdo se může jednatelem stát, jelikož do jejich kompetence patří jmenování a 

odvolávání jednatelů, ustanovení počtu jednatelů ve společenské smlouvě a také určení 

způsobu jejich jednání jménem společnosti. Společníci tedy dohlíží a koordinují činnost 

jednatelů.  

                                                           
42 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 256-

257 
43

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008., str. 262-

263  
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Jednateli dle § 134 ObchZ náleží obchodní vedení společnosti, v případě, že má společnost 

jednatelů více, vyžaduje se souhlas většiny jednatelů. Jsou taktéž povinni dle § 135 ObchZ 

zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a všechny 

společníky průběžně informovat o věcech, týkající se společnosti. (Předepsané evidence 

nemusí jednatel vést osobně, mohou tímto vedením pověřit zaměstnance, případně jiný 

subjekt na smluvním základě, avšak seznam společníků musejí vést osobně na svoji 

odpovědnost.)44
 V neposlední řadě musí jednatel zachovat mlčenlivost o důvěrných 

informacích a skutečnostech, které se z titulu své funkce o společnosti dozvěděl, neboť 

jejich prozrazení třetím osobám, by mohlo způsobit dané společnosti újmu. Podle § 136 

ObchZ se na jednatele vztahuje zákaz konkurence. Pokud společenská smlouva nebo 

stanovy neurčí jinak, jednatel nesmí:  

a) „podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani 

vstupovat se společností do obchodních vztahů, 

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 

c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením 

nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem 

podnikání, a 

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu 

jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde 

o koncern.“45
 

 

 Vztah mezi společností a statutárním orgánem se řídí ustanoveními o mandátní 

smlouvě46, pokud však tento vztah není upraven zvláštní smlouvou tzv. smlouvou o 

výkonu funkce, která musí mít písemnou formu, a musí být schválena valnou hromadou.47
  

 Stejně jako v případě jmenováním osoby do funkce jednatele, existuje i několik 

způsobů zániku funkce jednatele. Bez ohledu na způsob zániku funkce jednatele zaniká 

obligační vztah mezi společností a osobou, která tuto funkci vykonávala. V okamžiku 

zániku funkce konkrétní osoba přestává být jednatelem. O této skutečnosti je vždy nutné 

provést zápis do obchodního rejstříku. Návrh na výmaz jednatele nelze zamítnout ani 
                                                           
44

 HORÁKOVÁ, K. Vzory smluv a podání II. Správa obchodních společností. Brno: Computer Press, a. s., 

2006. str. 134 
45

  RABAN, P. Obchodní zákoník. Komentář. 6. doplněné vydání. Praha: EUROUNION Praha, s. r. o., 2009. 

str. 242-243 
46

  upravena v § 566 – 576 ObchZ   
47

  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/odpovednost-statutarniho-organu-

opu/1000818/47311/ dne 12.3. 
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v případě, že by společnost neměla obsazený statutární orgán, neboť výkon funkce 

jednatele již skončil a povinností rejstříkových soudů je udržovat soulad mezi skutečným 

stavem a stavem zapsaným v obchodním rejstříku.  

Nejčastějším způsobem zániku funkce jednatele je jeho odvolání, buďto z iniciativy třetí 

osoby, anebo na jeho vlastní žádost. Obchodní zákoník umožňuje jednatele odvolat 

kdykoliv a to z jakéhokoli důvodu nebo dokonce i bez udání důvodu. Podmínkou je však 

dodržení řádného procesního postupu, tedy svolání a rozhodnutí valné hromady nebo 

rozhodování společníků mimo valnou hromadu. V případech, kdy byla tato pravidla 

porušena, odvolání je neplatné a jednatel může stále vykonávat svou funkci. Jednatel může 

na svou funkci taky rezignovat. Funkce jednatele může zaniknout též uplynutím funkčního 

období, ztrátou způsobilosti, výpovědí jednatele nebo také dohodou stran. 
48

  

  

2. 4. 3     DOZORČÍ RADA 

 Dozorčí rada je u společnosti s ručením omezeným pouze fakultativním orgánem, 

jehož zřízení závisí pouze na uvážení společníků, tedy pokud se o jejím zřízení dohodli ve 

společenské smlouvě. Zřízení dozorčí rady má opodstatnění a význam zejména ve 

společnostech, kde je větší počet společníků, neboť v takovémto případě je téměř nereálné, 

aby všichni tito společníci vykonávali kontrolní funkci. 49
  

Členové dozorčí rady jsou jmenování i odvoláváni valnou hromadou. Funkce člena 

dozorčí rady je neslučitelná s funkcí jednatele. Členové dozorčí rady se zapisují do 

obchodního rejstříku.50
  

 Dozorčí rada musí mít dle § 138 odst. 3 ObchZ alespoň tři členy. Počet členů 

dozorčí rady je stanovený společenskou smlouvou. Maximální počet členů není zákonem 

nijak omezen, jak uvádí T. Dvořák, je však neúčelné vytvářet mnohočlennou dozorčí radu, 

protože by to mohlo být na úkor její funkčnosti.  

 Na členy dozorčí rady dle ustanovení § 136 ObchZ, se rovněž jako na jednatele 

společnosti, vztahuje zákaz konkurence.  

 Členové dozorčí rady se mohou účastnit jednání valné hromady. Aby mohli plnit své 

zákonné povinnosti, musí jim být uděleno slovo, kdykoli o to požádají dle ustanovení § 

                                                           
48 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 265-

270. 
49

 POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a. s., 2009. str. 637-640. 
50

 ŠVARC, Z. a kolektiv. Základy obchodního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. str. 138. 
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140 odst. 1 ObchZ. Vyžadují-li to zájmy společnosti, mohou ze závažných důvodů svolat 

zasedání valné hromady dle § 140 odst. 2 ObchZ.  

 

„I když je dozorčí rada fakultativně zřizovaným orgánem, pokud ji společnost zřídí, 

nemůže jí odejmout žádnou z působností svěřených jí zákonem.“51
 

 

Do působnosti dozorčí rady dle § 138 odst. 1 patří: 

a) „dohlíží na činnost jednatelů, 

b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam 

obsažené údaje, 

c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní 

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

vyjádření valné hromadě, 

d) podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, 

jinak jednou ročně.“ 
52

 

Činnost dozorčí rady spočívá především v kontrolní činnosti jednatelů, aby při 

výkonu jejich funkce nedocházelo k poškozování zájmů společnosti a společníků. Rovněž 

dohlíží, zda jsou postupy jednatelů v souladu s právními předpisy, společenskou smlouvou, 

stanovami a usneseními valné hromady společnosti.53
  

 

2. 5     ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM    

           OMEZENÝM  

 Obchodní zákoník rozlišuje mezi zrušením a zánikem společnosti. Zrušení 

společnosti musí vždy předcházet jejímu zániku. Zrušení společnosti je právní skutečnost, 

jež je předpokladem zániku obchodní společnosti.  

 Ke zrušení společnosti dochází buď s likvidací, pokud společnost nemá právního 

nástupce (ve většině případů) nebo bez likvidace, pokud společnost má právního 

nástupce.
54

 Podrobně je tato problematika řešená v obchodním zákoníku, konkrétně v § 68. 

                                                           
51

 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009. str. 445 
52

 HORÁKOVÁ, K. Vzory smluv a podání II. Správa obchodních společností. Brno: Computer Press, a. s., 2006. str. 245. 
53 POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. 
s., 2009. str. 640. 
54 ŠVARC, Z. a kolektiv. Základy obchodního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. str. 75 



19 

 

Krok 1. – zrušení společnosti s ručením omezeným 

Dle ustanovení § 68 odst. 3 se společnost zrušuje: 

a) uplynutím doby, na kterou byla založena (pokud je ve společenské smlouvě či 

zakladatelské listině uvedeno, že se společnost zakládá na dobu určitou) 

b) dosažením účelu, pro který byla založena (účel založení musí být přesně 

specifikován ve společenské smlouvě či zakladatelské listině) 

c) na základě rozhodnutí společníků nebo valné hromady (pokud to připouští 

společenská smlouva či zakladatelská listina) o zrušení společnosti, jinak dnem, 

kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, 

d) na základě rozhodnutí společníků nebo valné hromady společnosti o zániku 

společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka, rozdělení společnosti, 

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

rozhodnutí nabylo právní moci. Návrh na zrušení společnosti může podat státní 

orgán, nebo osoba, která osvědčí právní zájem. Soud může společnost zrušit jen ze 

zákonem stanovených důvodů. (například jestliže se v uplynulých dvou letech 

nekonala valná hromada, společnost pozbyla oprávnění k podnikatelské činnosti, 

společnost nevytváří rezervní fond apod. (§ 68 odst. 6 ObchZ)). 

f) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu 

z důvodu nepostačujícího majetku dlužníka. 

 

 Dále se společnost zrušuje z jiných důvodů, které jsou uvedené ve společenské 

smlouvě. Dle ustanovení § 152 ObchZ se společnost zrušuje dohodou všech společníků, 

pokud není ve společenské smlouvě k tomuto rozhodnutí oprávněná valná hromada.  

 

Krok 2. - likvidace společnosti s ručením omezeným 

Obecným účelem likvidace je vyjasnění a vypořádání majetkových vztahů zrušené 

právnické osoby. Likvidace následuje téměř vždy po zrušení společnosti, nevyžaduje se 

však v případech.  

1. Pokud obchodní jmění rušené společnosti přechází na právního nástupce (tzv. 

přeměny společnosti, které upravuje zvláštní zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností), tedy v případech:  

o fůze, 

o rozdělení, 
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o převodu jmění na společníka. 

2. Pokud došlo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení 

konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nedostačující nebo byl návrh na 

prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.  

 

 Dle § 153 ObchZ má každý společník při zrušení společnosti nárok na podíl na 

likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů, pokud ve 

společenské smlouvě není stanoveno jinak.  

 

 Likvidaci společnosti řeší podrobně obchodní zákoník v § 70 – 75b.  

 

 Po skončení likvidace dle § 75a ObchZ podá likvidátor do 30 dnů návrh na výmaz 

společnosti z obchodního rejstříku. 

  

Krok 3. – Výmaz z obchodního rejstříku 

 V případech, kdy je společnost zrušena s likvidací podává návrh na výmaz 

společnosti z obchodního rejstříku likvidátor. V ostatních případech podává návrh jednatel 

společnosti. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.  
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3    ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI    
         S RUČENÍM OMEZENÝM 

 Založení společnosti s ručením omezeným a následně její vznik má poněkud 

zdlouhavý a náročný průběh. Obchodní zákoník tento proces rozděluje do dvou etap. 

V první části dochází k podepsání společenské smlouvy všemi zakladateli (případně 

zakladatelské listiny, pokud společnost zakládá pouze jedna osoba). Dnem podepsání 

zakladatelského dokumentu je společnost založena, ale nemá právní subjektivitu, nemůže 

tedy nabývat práv a povinností. Jako právnická osoba vzniká teprve dnem, kterým je 

zapsána do obchodního rejstříku. Výše popsanou situaci zobrazuje tabulka č. 3.1. 

 

                Tabulka 3. 1 - Proces založení a vzniku 

ZALOŽENÍ

Mezidobí, kdy 
společnost byla 

založena, avšak ještě 
nevznikla

VZNIK

Založení společnosti = 
den, uvedný na 

společenské smlouvě 
nebo zakladatelské listině

Podání návrhu na zápis 
společnosti do 

obchodního rejstříku

Vznik společnosti = den 
zápisu do obchodního 

rejstříku

 

                   Zdroj: vlastní  

 

3. 1 SPOLEČENSKÁ SMLOUVA  

Společenská smlouva je zásadním a klíčovým dokumentem v životě společnosti s 

ručením omezeným. Je právním úkonem zakladatelů, kterým vyjadřují svůj společný 

úmysl založit společnost s ručením omezeným a současně vymezují její charakter.55
  

Zakladatelé si ve společenské smlouvě mohou odchylně od zákonné úpravy vyřešit 

celou řadu podstatných otázek, pokud se tak nestane, musí se řídit dle obchodního 

                                                           
55

 HORÁKOVÁ, K. Vzory smluv a podání II. Správa obchodních společností. Brno: Computer Press, a. s., 

2006. str. 64 
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zákoníku.56
 Například pokud by měla společnost více jednatelů, dle obchodního zákoníku 

§133 odst. 1 je každý z nich oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, pokud však 

ve společenské smlouvě nebylo stanoveno něco jiného. Z toho vyplývá, že se jednatelé 

mohou dohodnout na vzájemném rozhodování apod. 

 Společenská smlouva je dvou- či vícestranný právní úkon, ve většině případů 

společnost zakládají více než dva společníci. Jedná se o smlouvu pojmenovanou, je 

upravena obchodním zákoníkem. Zakladatelé se jejím podpisem zavazují k peněžitému či 

nepeněžitému plnění ve prospěch třetího, tedy zakládané společnosti. Proto je jí třeba 

považovat za úplatný právní úkon. Společenská smlouva musí mít vždy formu notářského 

zápisu – pokud tuto formu postrádá, je neplatná, je tedy právním úkonem formálním. 

Společenská smlouva je vždy právním úkonem konsensuálním, dokonalá je pouze, pokud 

bylo dosaženo úplné shody (konsensu) všemi jejími smluvními stranami. 57
  

 V některé literatuře je společenská smlouva označována jako smlouva odvážná, 

zakladatelé investují do společnosti za účelem dosažení zisku, aniž by předem věděli, jak 

se jejich společnosti bude dařit, tudíž jestli bude zisková či ztrátová. 58
  

 

3. 1. 1  OBLIGATORNÍ NÁLEŽITOSTI SPOLEČENSKÉ SMLOUVY 

Obligatorní neboli povinné náležitosti společenské smlouvy jsou uvedeny v § 110 

odst. 1 ObchZ. Společenská smlouva musí tedy všechny tyto náležitosti obsahovat, jinak je 

neplatná. „Z toho plyne, že pokud rejstříkový soud zjistí, že společenská smlouva přiložená 

k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku neobsahuje některou 

z předepsaných náležitostí, musí návrh zamítnout, neboť takovou „smlouvou“ nedošlo 

k založení společnosti.“59
 

 

Obligatorní náležitosti společenské smlouvy:  

1. obchodní firma a sídlo společnosti, 

2. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jméno, 

příjmení a bydliště fyzické osoby, 

3. předmět podnikání (činnosti), 

                                                           
56

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 60 
57

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 60-61 
58

 ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM s. r. o., 1997. str. 24 
59

 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C.  
  H. Beck, 2009. str. 351 
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4. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splacení vkladu, 

5. jméno, příjmení a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají 

jménem společnosti, 

6. jméno, příjmení a bydliště členů první dozorčí rady pokud se zřizuje,60
  

7. určení správce vkladu, 

8. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.  

 

 Obchodní zákoník v § 63 nařizuje pro právní úkony, které se týkají založení, vzniku, 

změny, zrušení nebo zániku společnosti, v mém případě společnosti s ručením omezeným, 

písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. 

 

3. 1. 2      FAKULTATIVNÍ NÁLEŽITOSTI SPOLEČENSKÉ SMLOUVY 

 Výše uvedené náležitosti společenské smlouvy jsou minimem pro její platnost. 

Zakladatelé budoucí společnosti si však ve společenské smlouvě mohou dle jejich uvážení 

upravit řadu dalších otázek, musí být však v souladu se zákonem.  

Fakultativní, nebo-li nepovinné náležitosti jsou dvojího druhu, a to obvyklé, resp. 

pravidelné náležitosti smlouvy, které upravuje obchodní zákoník dispozitivně.61
 Příklad 

tohoto typu je vydání stanov (§ 110 odst. 1 obchZ), omezení jednatelského oprávnění 

jednatelů (§ 133 odst. 2 obchZ) apod. A dále pak nahodilé náležitosti smlouvy, které ani 

obchodní zákoník výslovně neupravuje, např. „poskytování zvláštních sociálních výhod 

zaměstnancům společnosti nad rámec určený obecnými pracovněprávní předpisy.“ 62
 

 

3. 1. 3       ZMĚNA A ZRUŠENÍ SPOLEČENSKÉ SMLOUVY 

 „Ke změně společenské smlouvy může dojít různými právními skutečnostmi:  

a) dohodou všech společníků, 

b) rozhodnutím valné hromady, 

c) soudním rozhodnutím, 

d) ze zákona, 

                                                           
60

 Není povinným orgánem společnosti s ručením omezeným.  
61

 Účastníkům právního vztahu umožňují určitou volnost v uspořádání vzájemných práv a povinností.  
62

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 64,65 
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e) na základě jiných právních skutečností. (Např. přejmenováním ulice, kde má 

společnost sídlo.) 

Mění-li se změnou společenské smlouvy i skutečnosti zapisované do obchodního 

rejstříku jsou, jednatelé povinni podat návrh na změnu příslušného zápisu. V každém 

případě jsou však jednatelé povinni vyhotovit aktuální znění společenské smlouvy a uložit 

je do sbírky listin rejstříkového soudu.“63
 

Změna obsahu společenské smlouvy, dle § 125 odst. 1 písm. d) náleží do působnosti 

valné hromady – nestanoví-li zákon něco jiného. Pokud však se změnou souhlasí všichni 

společníci a uzavřou-li dohodu v tomto směru, není již třeba svolávat valnou hromadu 

k přijetí změny společenské smlouvy. Tento závěr vyplývá i z ustanovení § 516 odst. 1 

ObčZ, podle kterého si mohou účastnici smlouvy vzájemná práva a povinnosti změnit 

dohodou. 
64

 

 V situacích, kdy o změně společenské smlouvy rozhoduje valná hromada, vyžaduje 

toto rozhodnutí dle § 127 odst. 4 souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů 

společníků. O takovémto rozhodnutí, musí být pořízen notářský zápis, jehož součástí dle § 

141 odst. 3 ObchZ musí být schválený text změny obsahu společenské smlouvy. 

Společníci, kteří pro tuto změnu hlasovali, zde musí být jmenovitě uvedeni. Pokud se 

obsah společenské smlouvy mění rozhodnutím valné hromady a zasahuje-li změna 

společenské smlouvy do práv některých společníků, musí s touto změnou souhlasit také 

oni sami. „Účelem ustanovení § 141 odst. 2 je ochránit ty společníky, do jejichž práv má 

navrhovaná změna zasáhnout a kteří s takovým zásahem nesouhlasí, před přehlasováním 

ostatními společníky, a tedy před vnucením takové pro ně nepříznivé změny, se kterou 

nejsou srozuměni. Takovou změnou by mohla být např. změna výše podílů na zisku, změna 

v počtu hlasů náležejících jednotlivým společníkům, vyloučení přednostního práva 

k převzetí vkladu na zvýšení základního kapitálu apod.“65
 

 Dalším důvodem změny obsahu společenské smlouvy, může být rozhodnutí soudu 

např. o vyloučení společníka ze společnosti pro porušení povinností (§ 149 ObchZ). Toto 

rozhodnutí soudu s sebou nese i změnu společenské smlouvy, tedy že již nebude obsahovat 

údaje týkající se vyloučeného společníka.  

                                                           
63

 POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a. s., 2009. str. 645 
64

 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009. str. 398 
65

 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009. str. 449 
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 „Na základě zákona se společenská smlouva mění např. pravomocným nařízením 

výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu společníka (jeho účast na společnosti 

zaniká) nebo zánikem právnické osoby, která je společníkem.“66
 

 Za trvání společnosti nemůže být společenská smlouva zrušena, může být pouze 

měněna. Společenská smlouva zaniká ex lege dnem, jímž zaniká sama společnost.67
  

 

3. 2  ZAKLADATELSKÁ LISTINA  

 Společnost s ručením omezeným může být založena pouze jedním zakladatelem. 

Společnost je založena dnem podepsání zakladatelské listiny, stejně jako u společenské 

smlouvy se vyžaduje forma notářského zápisu. Obsahové náležitosti zakladatelské listiny 

jsou totožné s náležitostmi společenské smlouvy (viz. uvedeno v kapitole 3. 1)   

 V průběhu trvání společnosti se může stát, že do společnosti, která má pouze 

jednoho společníka přistoupí jeden nebo více nových společníků, v takových případech se 

zakladatelská listina mění na společenskou smlouvu. Tato skutečnost platí i obráceně, 

pokud by z vícečlenné společnosti zůstal pouze jediný společník, společenská smlouva se 

mění na zakladatelskou listinu.68
 

 

3. 3 STANOVY 

 Pokud je ve společenské smlouvě stanoveno, může společnost s ručením omezeným 

vydat stanovy, které vnitřně upravují organizaci společnosti a některým záležitostem, které 

jsou obsahem společenské smlouvy, se věnují podrobněji. O jejich přijetí rozhoduje valná 

hromada, a to nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů.69
  

 Praktický význam stanov u společnosti s ručením omezeným je poměrně malý 

s porovnáním významu stanov s akciovou společností nebo družstva, kde stanovy mají 

zásadní význam a jejich vydání je nařízeno přímo zákonem. 70
   

 „Tato dispozice zákona však zůstává v mnoha společnostech nevyužita dílem pro 

nedůslednost právní úpravy, která v některých případech neumožňuje úpravu ve stanovách, 

                                                           
66

 POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a. s., 2009. str. 648 
67

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 68 
68

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008. str. 69 
69

 HORÁKOVÁ, K. Vzory smluv a podání II. Správa obchodních společností. Brno: Computer Press, a. s., 

2006. str. 75 
70

 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 2008.  str. 70 
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jedna pro složitost prolínání obou soustav pravidel pro vnitřní poměry společnosti. Ke 

změně stanov je rovněž zapotřebí postup podle § 127 odst. 4 včetně notářského zápisu, což 

představuje další nákladové zatížení společnosti.“71
  

 

3. 4 NEPLATNOST SPOLEČNOSTI 

 Neplatnost společnosti upravuje obchodní zákoník v § 68a. Tato úprava umožňuje 

řešení případů, kdy při konstituování společnosti nebyly dodrženy některé záležitostí 

stanovené zákonem, ale přesto byla zapsána do obchodního rejstříku.   

 „Po vzniku společnosti neleze zrušit rozhodnutí, jímž se povoluje zápis společnosti 

do obchodního rejstříku, a nelze se domáhat určení, že společnost nevznikla.  

Neplatnost společnosti může prohlásit jenom soud, a to i bez návrhu, jestliže: 

a) nebyla uzavřená společenská nebo zakladatelská smlouva nebo nebyla pořízena 

zakladatelská listina nebo nebyla dodržena jejich předepsaná forma, 

b) předmět podnikání (činnosti) je nedovolený nebo odporuje veřejnému pořádku, 

c) ve společenské nebo zakladatelské smlouvě, zakladatelské listině nebo ve stanovách 

chybí údaj o firmě společnosti nebo o vkladech společníků nebo o výši základního 

kapitálu, jestliže zákon takový údaj předepisuje, nebo o předmětu podnikání 

(činnosti), 

d) nebyla dodržena ustanovení o minimálním splacení vkladů, 

e) všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům, 

f) v rozporu se zákonem je počet zakladatelů nižší než dva.“72
 (s. r. o. může být dle § 

105 odst. 2 založena jednou osobou – toto ustanovení se proto s. r. o. netýká) 

 

Společnost vstupuje ex lege do likvidace dnem právní moci rozhodnutí soudu o 

neplatnosti společnosti.  

Rozhodnutím o neplatnosti společnosti nejsou dotčeny právní vztahy, do nichž  

neplatná společnost vstoupila. Vyžaduje-li to zájem věřitelů na splnění dluhů neplatné 

společnosti, jsou společníci povinni splatit vklad, ke kterému se zavázali.  

 

                                                           
71

 POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a. s., 2009. str. 520 
72

 RABAN, P. Obchodní zákoník. Komentář. 6. doplněné vydání. Praha: EUROUNION Praha, s. r. o., 2009. 

str. 168-169 
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3. 5 JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI PŘED JEJÍM VZNIKEM 

 Společnost s ručením omezeným je založena dnem, kdy všichni zakladatelé podepíší 

společenskou smlouvu. Jako subjekt práva však vzniká až dnem zápisu do obchodního 

rejstříku. Jménem společnosti může být však jednáno ještě před jejím vznikem. Obchodní 

zákoník umožňuje, aby nezbytné úkony jménem dosud neexistující společnosti činila 

jakákoli osoba, tedy nejen zakladatelé nebo členové budoucích orgánů společnosti. Za 

takovéto jednání je však odpovědná sama osoba, nikoli společnost. Pokud takto jedná více 

osob, odpovídají za své jednání společně a nerozdílně.  

 Osoby, které jednaly jménem společnosti, přestanou být z takto učiněných jednání 

zavázány dnem, kdy společnost převezme účinky těchto jednání na sebe, nejpozději do tří 

měsíců od svého vzniku. Zakladatelé jsou tedy povinni pořídit seznam všech jednání, které 

byly učiněny před vznikem společnosti a musí jej předložit ke schválení společníkům nebo 

oprávněnému orgánu. Pokud by však nebylo některé jednání schváleno, zůstává za 

takovéto jednání zavázána osoba, která jménem společnosti jednala. 73
  

 „Po schválení jednání učiněných před vznikem společnosti zakládá zákon 

informační povinnost statutárním orgánům společnosti oznámit schválení všem účastníkům 

příslušných závazkových vztahů.“74
  

  

3. 6  SPRÁVA A SPLACENÍ VKLADŮ PŘED VZNIKEM   

          SPOLEČNOSTI  

 Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, ukládá obchodní 

zákoník v § 111 odst. 1 povinnost jednotlivým společníkům, splatit určitou část jejich 

peněžitých vkladů, nejméně však 30 %. Musí být však zachována i druhá podmínka, tj. že 

celková výše peněžitých a nepeněžitých vkladů musí činit nejméně 100 000 Kč. 

„Společenská smlouva pak může založit povinnost splatit před zápisem do odchodního 

rejstříku vklady ve větším rozsahu, popřípadě splatit všechny vklady před zápisem.“75
 

V případech, kdy je společnost zakládána pouze jedním zakladatelem, může být do 

obchodního rejstříku zapsána, byl-li v plné výši splacen základní kapitál, tedy minimálně 
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200 000 Kč.  „Důvodem takového opatření, je uplatnění zásady ochrany věřitelů. Zatímco 

ve společnostech s více společníky leze očekávat, že společníci budou navzájem kontrolovat 

splacení svých vkladů, ve společnosti s jediným společníkem taková kontrola není 

možná.“76
 

 Společnost s ručením omezeným nabývá právní subjektivitu ke dni svého zápisu do 

obchodního rejstříku. Do této doby nemůže spravovat ani vlastní majetek, pro tyto účely 

stanoví obchodní zákoník povinnost zakladatelů pověřit ve společenské nebo zakladatelské 

smlouvě konkrétní osobu správou splacených vkladů.77
  Dle § 110 dost. 1 písm. g) ObchZ 

je určení správce vkladu obligatorní náležitosti společenské smlouvy (nebo zakladatelské 

listiny), tzn. bez tohoto určení je smlouva neplatná.  

Správcem vkladu může být pouze zakladatel, pokud jde o peněžitý vklad, může být 

správou takovýchto vkladů pověřená též banka, i když není zakladatelem. Jestliže je 

správcem vkladů jeden ze zakladatelů, podpisem společenské smlouvy vyjadřuje svůj 

souhlas s výkonem správy vkladů a zároveň souhlasí se svými právy a povinnostmi, které 

mohou být podrobněji obsaženy ve společenské smlouvě. Pokud je správou vkladů 

pověřená banka, společenská smlouva obsahuje souhlas zakladatelů s tím, aby se správcem 

vkladů stala určitá banka uvedená ve smlouvě.78
  

Vlastnické právo ke vkladům, které byly splaceny před vznikem společnosti, 

získává společnost dnem jejího vzniku, s výjimkou hodnot, u kterých se vlastnické právo 

nabývá až zapsáním do příslušené evidence (především změna vlastníka námořního 

plavidla). Pokud je předmětem vkladu nemovitost, přejde do vlastnictví společnosti teprve 

zápisem do katastru nemovitosti na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně 

ověřeným podpisem.79
 

 Správce vkladu otevře jménem společnosti bankovní účet80
, na který budou složeny 

peněžité vklady. „Banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splacenými vklady 

vloženými na tento účet před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, ledaže je 
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prokázáno, že jde o  úhradu zřizovacích výdajů anebo o vrácení vkladů společníkům 

společnosti v případě, že společnost nevznikla.“81
  

 Peněžité vklady jsou splaceny v okamžiku předání správci vkladu, a to buď do jeho 

rukou v hotovosti (může o jejich převzetí vystavit potvrzení), nebo složením finančních 

prostředků na bankovní účet (bankovním převodem) apod. Na žádost vydá banka správci 

vkladu potvrzení o výši a složení jednotlivých vkladů. 

 Okamžik splacení nepeněžitého vkladu se liší podle toho, o jaký nepeněžitý vklad 

jde:  

o Věci nemovité – vkladatel musí předat osobě, která spravuje splacené vklady 

písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o tom, že nemovitost do 

společnosti vládá a současně s tímto prohlášením musí předat i samu nemovitost. 

O předání a převzetí může být sepsán zápis, ve kterém bude zachycen stav 

nemovitosti v době předání a který může také sloužit jako důkaz toho, že vklad byl 

splacen. 

o Věci movité – vklad je splacen v okamžiku předání věci správci vkladu. Pro právní 

jistotu vkladatele i správce vkladu je vhodné pořídit zápis o předání, z něhož bude 

patrný předmět předaného vkladu i jeho stav v době předání.  

o Ostatní nepeněžité vklady – jsou splaceny po uzavření smlouvy o vkladu, kterou na 

straně budoucí společnosti uzavírá správce vkladu. Obchodní zákoník stanoví, že 

smlouva musí mít písemnou formu a musí zajistit dohled správce vkladu nad 

splaceným vkladem až do vzniku samotné společnosti. 

o Pokud je nepeněžitým vkladem know-how, vkladová povinnost je splněna 

předáním dokumentace, ve které je know-how zachyceno.
82

  

 

Po vzniku společnosti zákon ukládá správci vkladu povinnost předat společnosti 

vklad bez zbytečného odkladu. Tato povinnost se však netýká peněžitých vkladů, které 

byly splaceny na bankovní účet založený jménem společnosti, neboť tyto prostředky po 

jejím vzniku náleží přímo společnosti. Současně se spravovanými předměty vkladu musí 

správce předat společnosti i veškeré plody a užitky vzniklé z těchto vkladů. Příkladem 

může být nájemné získané z nájmu vkládané nemovitosti, jestliže byla v době po splacení 
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vkladu pronajata apod. Nevznikne-li společnost, je správce vkladů povinen spravované 

předměty vkladů, včetně jejich plodů a užitků vrátit zpět jednotlivým zakladatelům. 

Dle § 60 odst. 4 ObchZ je prohlášení správce vkladů povinnou přílohou návrhu na 

zápis do obchodního rejstříku. Správce je povinen do prohlášení uvést vklady ve skutečně 

splaceném rozsahu.  

 

3. 7 ZÍSKÁNÍ PODNIKATELSKÝCH A JINÝCH OPRÁVNĚNÍ 

 Podmínkou úspěšného založení společnosti s ručením omezeným je získání 

potřebných oprávnění. K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku je potřeba 

doložit, že společnosti vznikne nejpozději dnem zápisu, živnostenské či jiné podnikatelské 

oprávnění k činnosti, které se vztahují k předmětu podnikání, jenž vznikající společnost 

uvedla v zakladatelském dokumentu. Tento požadavek však neplatí pro ty společnosti 

s ručením omezeným, které byly založeny k jiným než podnikatelským účelům. 

 Společnosti s ručením omezeným nejčastěji podnikají na základě živnostenského 

oprávnění (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). Nová právní úprava, která 

je platná od 1. 7. 2008 zjednodušuje a maximálně snižuje administrativní zátěž podnikatele 

při styku se živnostenskými úřady. Touto novelou se dále zavádí jednotné registrační místo 

(JRM), které umožňuje vznikajícím podnikatelům činit podání a vyřizovat informační 

povinnosti vůči živnostenským úřadům na kterémkoliv živnostenském úřadě na celém 

území České republiky.  

Živnosti se dle § 9 ŽZ dělí na živnosti ohlašovací, které při splnění stanovených 

podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení a živnosti koncesované, které smějí 

být provozovány na základě koncesní listiny.    

Aby mohla dotyčná osoba provozovat živnost, je nezbytné vedle dalších náležitostí 

stanovených dle druhu příslušné živnosti splnit všeobecné podmínky, kterými jsou: 

dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. 

Pokud společnost s ručením omezeným provozuje živnost, k níž je vyžadováno 

splnění zvláštních podmínek83
, je povinna dle § 11 odst. 4 ŽZ si ustanovit odpovědného 

zástupce.  

Dnem doruční výpisu z živnostenského rejstříku začíná běžet společnosti s ručením 

omezeným  stanovená 90 denní lhůta, ve které musí společnost podat návrh na zápis do 
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obchodního rejstříku. Živnostenské oprávnění však nabývá platnost, až dnem zápisu 

společností do obchodního rejstříku. 

 Pokud předmět podnikání, který si společnost s ručením omezeným zvolila, není 

živností84, pak příslušné podnikatelské oprávnění uděluje státní orgán vykovávající dozor 

nad daným podnikáním podle zvláštního předpisu (například činnost znalců a tlumočníků 

se řídí zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících).  

 

3. 8 NÁVRH NA ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU  

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán nejpozději do 

90 dnů od doručení živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění u společnosti, 

která je založena za účelem podnikání. Společnostem, které byly založeny 

k nepodnikatelským účelům, běží 90-ti denní lhůta k podání návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku od okamžiku založení společnosti, tedy dnem uzavření společenské 

smlouvy nebo zakladatelské listiny.85
 

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podávají všichni jednatelé svým 

jménem, tedy nikoli jménem společnosti. Návrh musí být podepsán všemi jednateli a 

pravost jejich podpisů musí být úředně ověřena. Vypracování a podání návrhu nemusí 

jednatelé konat vždy osobně. Na základě plné moci (nutnost ověření pravosti podpisu) 

mohou těmito úkony zmocnit i jiné osoby, například notáře nebo advokáta.86
  

Společně s podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku je nutné zaplatit 

soudní poplatek, který je splatný při podání návrhu. Podle Sazebníků poplatků, který je 

přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, činí poplatek za první zápis 

podnikatele do obchodního rejstříku 5 000 Kč.  

  O povolení zápisu společnosti do obchodního rejstříku rozhoduje příslušný 

krajský soud, v jehož obvodu má společnost sídlo.87
  Například pro okresy: Bruntál, 
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Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, 

Šumperk a Vsetín vykonává funkci rejstříkového soudu Krajský soud v Ostravě.88
  

Obchodní zákoník v ustanovení § 32 odst. 1 určuje, že návrh na zápis do 

obchodního rejstříku lze podat pouze na předepsaném formuláři pojmenovaného Návrh na 

zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku.89
 Každý formulář je dále 

doplněn o přehled příloh a pokynů k vyplnění. Tvůrcem těchto formulářů je Ministerstvo 

spravedlnosti České republiky a jsou bezplatně ke stažení na webových stránkách, např. 

www.justice.cz (oficiální portál Ministerstva spravedlnosti), www.businessinfo.cz.  

Návrh na zápis dle § 32 ods. 2 ObchZ musí být doložen listinami, které potvrzují 

doložené skutečnosti, jenž se zapisují do obchodního rejstříku a listinami, které se 

zakládají do sbírky listin. Dle ustanovení § 32 odst. 3 ObchZ musí být návrh na zápis 

zapisovaných údajů podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.  

  

K návrhu na prvozápis musí být doloženy následující dokumenty90
 

o Zakladatelské dokumenty – notářský zápis společenské smlouvy, resp. 

zakladatelské listiny, jde-li o společnost založenou jediným zakladatelem.  

o Doklady o předmětu podnikání – živnostenská či jiná oprávnění k výkonu předmětu 

činnosti (výpis z živnostenského rejstříku, povolení vydaná příslušným úřadem). 

o Doklady o sídle – „listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis 

z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, 

do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas 

(spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu 

s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce.“ 

o Doklady související s jednatelem – výpis z rejstříků trestů ne starším tří měsíců, 

„čestné prohlášení jednatele, že:  

1)   je plně způsobilý k právním úkonům, 

2) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u něho 

skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák. č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,  
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3) splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku, podpis musí být úředně 

ověřen.“ 

o Doklady související s členy dozorčí rady – (pokud je tento orgán zřízen), členové 

dozorčí rady musí doložit stejné dokumenty jako jednatelé (viz. uvedeno výše).  

o Doklady o splacení vkladu – prohlášení správce vkladu (není nutný úředně ověřený 

podpis), potvrzení banky o složení peněžitého vkladu. 

- V případě nepeněžitého vkladu i usnesení soudu o jmenování znalce a posudek 

znalce o ocenění nepeněžitého vkladu.91
  

 

„Je-li společnost s ručením omezeným v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupena 

advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá:  

o plná moc; podpis(y) osob(y), které ji jménem společnosti s ručením omezeným 

udělily, musí být úředně ověřeny.“92
 

Listiny zakládané do sbírky listin dle § 38i ObchZ: 

o notářský zápis společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, 

o posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu, 

o podpisový vzor jednatele (většinou bývá součástí čestného prohlášení 

jednatele, lze jej však doložit jako samostatný dokument). 

 

Výše uvedené dokumenty se proto k návrhu na zápis přiloží ve dvou vyhotoveních, 

jedno pro účely rejstříkového řízení a druhé vyhotovení k založení do sbírky listin.  

 

Dle § 33 odst. 1, 2, 3 ObchZ lze podat návrh na zápis do obchodního rejstříku 

v listinné nebo elektronické podobě (obdobně platí i pro přílohy k návrhu na zápis a listiny, 

které se zakládají do sbírky listin). V elektronické podobě může návrhy podávat pouze 

osoba podepsaná uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.  

„V elektronické podobě může návrh podat pouze osoba, která je držitelem 

uznávaného elektronického podpisu podle zák. č. 227/2008 Sb. Návrh může být soudu 

zaslán přes e-mail na elektronickou adresu příslušného soudu, nebo doručen na CD-R 
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 Převzato z http://www.businessinfo.cz/files/formulare/msp_sro_prehled_priloh_k_formulari_c_9.doc k 28. 

3.  
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 Převzato z http://www.businessinfo.cz/files/formulare/msp_sro_prehled_priloh_k_formulari_c_9.doc k 28. 

3.  
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médiu.“93
 Podané návrhy a listiny jsou uchovávány rejstříkovým soudem pouze 

v elektronické podobě, ledaže to charakter takového návrhu nebo listiny neumožňuje. 

Návrhy a listiny, které byly doručeny v listinné podobě, převede rejstříkový soud bez 

zbytečného odkladu do podoby elektronické.  

Dle § 33 odst. 4 ObchZ stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou způsob 

převedení listin do elektronické podoby, rovněž stanoví i způsob nakládání s převedenými 

listinami a určí, které návrhy na zápis a listiny lze podávat pouze v elektronické podobě.  

„Návrh na zápis se podává a zápis v obchodním rejstříku se provádí v českém 

jazyce. Navrhovatel může požádat, aby zápis v obchodním rejstříku byl proveden také 

v jakémkoliv cizím jazyce. Soud návrhu vyhoví, bude-li k návrhu přiložen úředně ověřený 

překlad znění zápisu do cizího jazyka.“94
 

 

3.  9  VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

 Rejstříkový soud provede zápis do obchodního rejstříku, je-li návrh podán v souladu 

se zákonem, tedy zda byl návrh podán osobou, která je k podání návrhu oprávněna, zda byl 

návrh podán na příslušném formuláři, zda návrh obsahuje všechny náležitosti, které jsou 

stanoveny obchodním zákoníkem, zda je návrh srozumitelný a zda k návrhu byly připojeny 

listiny stanovené obchodním zákoníkem, kterými mají být doloženy údaje o zapisovaných 

skutečnostech. Přezkoumá, zda byl návrh na zápis podepsán všemi jednateli společnosti. 

V řízení rejstříkový soud také zkoumá, zda navrhovaná obchodní firma není zaměnitelná 

s jinou, již zapsanou obchodní firmou popřípadě není-li klamavá.   

 V případech, kdy Rejstříkový soud zjistí vady v návrhu, vyzve navrhovatele, aby 

tyto vady odstranil (například doložil požadované dokumenty, chybějící listiny apod.) ve 

lhůtě tří pracovních dní, od doručení návrhu soudu. Nejsou-li vady podání odstraněny ve 

lhůtě tří prachovních dní, soud návrh odmítne.   

 Rejstříkový soud je povinen provést zápis do obchodního rejstříku ve lhůtě, 

stanovené zvláštním právním předpisem, jinak nejpozději do pěti pracovních dní. O této 

skutečnosti rejstříkový soud zašle jednateli společnosti usnesení. Toto usnesení nabývá 

právní moci po uplynutí 15 dnů od doručení. Pro urychlení se mohou jednatelé dostavit na 

příslušný rejstříkový soud, kde se této 15 denní lhůty mohou vzdát a tímto dnem nabývá 
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 POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a. s., 2009.  str. 146-147 
94

 RABAN, P. Obchodní zákoník. Komentář. 6. doplněné vydání. Praha: EUROUNION Praha, s. r. o., 2009 
str. 79 



35 

 

usnesení právní moci a společnost vzniká. Tímto dnem se tedy společnost s ručením 

omezeným stává právnickou osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti podnikatelé 

mohou začít podnikat. Do 3 dnů od provedeného zápisu do obchodního rejstříku musí soud 

vyrozumět účastníky řízení odesláním výpisu z obchodního rejstříku. 

Den, kdy vznikla společnosti, je rovněž i dnem, kterým např. vzniká společnosti 

živnostenské oprávnění, přechází na jednatele plná odpovědnost za správu společnosti, 

zakladatelé se stávají společníky, dnem vzniku přechází na společnost vlastnická práva ke 

vkladům, které byly splaceny k rukám správce, dále je společnosti uvolněn účet v bance, 

mohou tedy volně disponovat se splacenými peněžitými vklady. Současně se zápisem do 

obchodního rejstříku je společnosti přiděleno IČ (identifikační číslo). 

 

Společnosti začínají ode dne vzniku plynout následující lhůty: 

a) 30 dnů k registraci u finančního úřadu,  

b) 8 dnů k registraci České správy sociálního zabezpečení, pokud má společnost 

zaměstnance, 

c) 8 dnů k registraci u zdravotních pojišťoven, u kterých jsou zaměstnanci pojištěni. 

 

Od 1. července roku 2009 je společnosti s ručením omezeným bezplatně zřízena datová 

schránka Ministerstvem vnitra.   
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4   SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM V  
       PRAXI 

Praktickou část své bakalářské práce věnuji fiktivnímu založení a vzniku společnosti 

s ručením omezeným, popíšu jednotlivé na sebe navazující kroky a následně vyčíslím 

náklady, které při tomto procesu vzniknou.  

Dále se budu věnovat tzv. ready – made společnostem, provedu průzkum, na 

základě kterého zjistím, v jakém rozmezí se orientačně pohybují ceny takových 

společností.  

U těchto jednotlivých možností uvedu konkrétní částky finančního zatížení pro, 

vyhodnotím, jak moc se tyto náklady od sebe liší a následně zvolím strategii a vyberu tu 

nejlepší možnost i s přihlédnutím na její časovou náročnost.  

4. 1  ZALOŽENÍ FIKTIVNÍ SPOLEČNOSTI  
 

4. 1. 1  ZÁKLADNÍ INFORMACE A PŘEDPOKLADY VZNIKU  

Sestry, Anna a Michaela Nováková se rozhodly začít podnikat. Na základě 

průzkumu trhu ve svém nejbližším okolí,  si zjistily současnou situaci a došly k závěru, že 

ve Frýdku – Místku je i přes vysoký počet firem, které se zabývají výukou cizích jazyků,  

stále místo i pro nově vznikající společnost. 

Jako předmět podnikání si zvolily „VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ 

V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENKÉHO ZÁKONA“ dle přílohy č. 4 k zákonu č. 

455/1991 Sb., obor podnikání “Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti”. Laicky řečeno, jejich společnost se bude zabývat výukou 

„prozatím“ jazyka anglického. Koncem minulého roku obě dvě úspěšně složily státní 

zkoušku z anglického jazyka, Anna Nováková byla 2 roky ve Velké Británii, kde pracovala 

jako au-pair, takže si troufají říci, že jejich znalost anglického jazyka je dostačující. 

V budoucnu by chtěly rozšířit výuku i o další jazyk, převážně německý a španělský a to 

tak, že do pracovního poměru přijmou lektora či více lektorů.  

Vymyslet název společnosti bylo velmi jednoduché. Skládá se ze začátečních 

písmen jejich jmen, tedy „A“ a „M“. Jelikož se zaměřují na výuku cizího jazyka, doplnili 

svůj název o “Learning is fun”. Tento slovní obrat zároveň představuje jimi realizovanou 

formu výuky, tímto by se zároveň chtěly odlišit od  svých konkurentů. Jako dodatek si 
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zvolily zkratku s. r. o. Na internetové stránce www.justice.cz si prověřily jimi vybraný 

název společnosti, aby se vyhnuly případné shodě názvu již existující společnosti zapsané 

v obchodním rejstříku. Nenašly však žádnou společnost, jejíž název by se jakkoli podobal 

názvu, který zvolily.  

Jejich místo podnikání se bude nacházet na adrese Zámecké náměstí, Frýdek-

Místek 738 01, v obytném domě v prvním patře, které si pronajaly právě pro tento účel. 

S majitelem objektu tedy uzavřely nájemní smlouvu. Hlavním důvodem umístění tohoto 

sídla je to, že se nachází v centru města, kde je výborná dopravní obslužnost městskou 

hromadnou dopravou a také se v těsné blízkosti sídla nachází dostatek parkovacích míst, 

což je velkou výhodou.  

Po vzájemné domluvě se rozhodly, že z důvodu širších znalostí v ekonomické 

oblasti se stane jednatelem společnosti Anna Nováková, zákaz konkurence však rozšířily 

na všechny společníky, tedy i Michaelu Novákovou.  

Hodnotu základního kapitálu společnosti si zvolily v nejnižší stanovené hranici, jež 

je dle obchodního zákoníku 200 000 Kč. Před zápisem do obchodního rejstříku splatí 

každá 50 000 Kč v hotovosti, tedy celkem 100 000 Kč, což je opět minimální výše 

splacených vkladů před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.  

Správou vkladů bude pověřená po vzájemné dohodě Michaela Nováková, která 

otevře zvláštní účet95
 v Komerční bance, kde posléze vloží jimi splacené peněžité vklady. 

Tento zvláštní účet je určený právě pro tyto účely a k jeho zřízení je nutné doložit 

skutečnost, že společnost byla založena (notářsky ověřená společenská smlouva). 

Nejdůležitější otázky, které si zakladatelky musely před založením své společnosti 

vyřešit, mají zodpovězeny (tj. kým bude společnost založena, v jaké oblasti budou 

podnikat, obchodní jméno, místo podnikání, výše základního kapitálu a vkladů), proto 

můžou přejít k dalšímu kroku, tj. sepsání společenské smlouvy budoucí společnosti A&M 

Learning is fun s. r. o.  

 

4. 1. 2  SEPSÁNÍ SPOLEČENSKÉ SMLOUVY 

 Zákon stanoví, že společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu. Notářský 

zápis musí obsahovat: 

o „místo, den, měsíc a rok úkonu, 
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 Tento účet je bezplatný až do dne, kdy je společnost zapsána do obchodního rejstříku. 
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o jméno a příjmení notáře a jeho sídlo, 

o jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, (není-li tak datum narození) účastníků a 

jejich zástupců, 

o údaj, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků, 

o obsah úkonu, 

o údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen, 

o podpisy účastníků nebo jejich zástupců, 

o otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.“96
 

 

 Notář jim na základě podkladů a skutečností, které mu sdělily, vyhotovil notářský 

zápis společenské smlouvy. Před vyhotovením notářského zápisu si notář jejich totožnost 

ověřil na základě předložených občanských průkazů.  

 

Zakladatelky se dohodly na znění společenské smlouvy, zejména na těchto skutečnostech: 

o obchodní jméno   A&M Learning is fun s. r. o. 

o sídlo společnosti97
   Frýdek-Místek 

o určení společníků   Anna Nováková, r. č. 885315/0001, 

bytem Na Husinci 58, 739 43 Staříč 

Michaela Nováková, r. č. 865808/0002,  

bytem Pod Kaštanem 897, 738 01 Frýdek-Místek 

o předmět podnikání   Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,  

školení, včetně lektorské činnosti 

o základní kapitál   200 000 Kč 

o vklady společníků   Anna Nováková:  100 000 Kč 

                      Michaela Nováková:  100 000 Kč 

o způsob a lhůta splacení  50 % svého vkladu do 7 dnů ode dne podpisu  

   společenské smlouvy, zbývající část do 5 let od      

vzniku společnosti. 

o jednatel společnosti  Anna Nováková, r. č. 885315/0001, 

   bytem Na Husinci 58, 739 43 Staříč. Za společnost   

 jedná a podepisuje jednatel samostatně 
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 www. http://www.nasepenize.cz/jak-zalozit-sro-spolecnost-s-rucenim-omezenym-4785 dne 28.3. 
97

 V zakladatelském dokumentu postačí pouze uvedení obce, v níž společnost sídlí. 
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o správce vkladu   Michaela Nováková, r. č. 865808/0002,  

bytem Pod Kaštanem 897, 738 01 Frýdek-Místek 

o rezervní fond   Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku  

vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž 

poprvé zisk vytvoří, a to v minimální výši podle 

obchodního zákoníku 

o zvláštní ujednání   Zákaz konkurence platí pro všechny společníky 

 

 Za vypracování notářského zápisu je třeba notáři zaplatit odměnu, která se řídí 

vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.98
 Cena za sepsání notářského zápisu společenské 

smlouvy je závislá na výši základního kapitálu. V tomto případě, kdy základní kapitál je 

stanoven ve výši 200 000 Kč, připadne notáři odměna ve výši 3 200 Kč. V této ceně je 

zahrnut notářský zápis včetně vydání jednoho stejnopisu. Příloha této vyhlášky obsahuje 

sazebník odměn notářů, a dle tarifní hodnoty položky A se vypočítá takto: 

o z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty (což představuje základní kapitál) činí 

odměna notáři 2 % z této částky, tedy v našem případě 2 000 Kč (100 000 * 0,02), 

o z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty činí odměna notáři 1,2 % 

z této částky, tedy 1 200 Kč (100 000 * 0,012). 

Dále notář na jejich žádost vyhotovil 3 opisy notářského zápisu. Za vydání opisu 

notářského zápisu si notář za každou stranu textu notářského zápisu, dle pokožky K, účtuje 

30 Kč. V jejich případě se jedná o opis 15 stran, tedy náklady činí 450 Kč. Odměny notáře 

jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH ve výši 20 %.   

  

Dnem notářského zápisu společenské smlouvy je tedy společnost A&M Learning is 

fun s. r. o. založena.  

 

4. 1. 3  SPLACENÍ VKLADŮ A SPRÁVCE VKLADU 

Ve společenské smlouvě se zakladatelky zavázaly, že každá splatí před podáním 

návrhu na zápis do obchodního rejstříku 50 % svého vkladu, tedy 50 000 Kč a to do 7 dnů 

od podepsání společenské smlouvy. Zakladatelky si jsou vědomy, že zbývající část svého 

nesplaceného vkladu musí splatit dle obchodního zákoníku nejpozději do 5 let od vzniku 

společnosti. 
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 Vyhláška č. 192/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví v plném znění 
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Správce vkladu, tedy Michaela Nováková, navštívila následující den po sepsání 

společenské smlouvy pobočku Komerční banky ve Frýdku-Místku a jménem společnosti 

otevřela zvláštní účet, který je zřízen za účelem složení části vkladů. Aby tento účet mohl 

být zřízen, musí správce vkladu předložit zakladatelský dokument, proto Michaela 

Nováková doložila opis notářského zápisu společenské smlouvy.  

Na vzniklý účet v den jeho založení zakladatelky složily celkem 100 000 Kč, každá 

tedy 50 000 Kč a tímto splnily podmínku, která stanovuje, že před podáním návrhu na 

zápis musí být splaceno minimálně 100 000 Kč. O této skutečnosti vyhotovila Michaela 

Nováková písemné prohlášení správce vkladu. Zároveň komerční banka na žádost správce 

vkladu vydala o složení a výši vkladů potvrzení. Toto potvrzení je nutno doložit k návrhu 

na zápis do obchodního rejstříku společně s prohlášením správce vkladu. 

S peněžitými vklady, které byly složeny na bankovní účet založený jménem 

společnosti, může společnost volně disponovat až dnem jejího vzniku.   

 

4. 1. 4  DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY 

 Dalšími nezbytnými dokumenty, které zakladatelky budou muset předkládat např. 

v souvislosti s ohlášení živnosti, podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku jsou 

následující.  

Doklad o právním důvodu užívaní sídla 

 Jak už bylo výše zmíněno, sídlo zakládané společnosti se bude nacházet 

v prostorách, které si zakladatelky pronajaly za tímto účelem. Zakladatelky tedy 

s vlastníkem prostorů uzavřely nájemní smlouvu, vlastníka seznámili s tou skutečností, že 

pronajaté prostory budou využívat za účelem podnikání. Vlastník proti této skutečnosti 

neměl žádné námitky a vydal prohlášení, ve kterém vyslovil svůj souhlas s umístěním sídla 

a toto prohlášení stvrdil svým podpisem. Na žádost Anny Novákové si pan Ing. Karel 

Horák nechal vystavit i výpis z katastru nemovitosti osvědčující vlastnické právo 

pronajímatele k prostorám, v nichž má společnost umístěné sídlo. Za výpis z katastru 

nemovitostí zaplatil Ing. Karel Horák 150 Kč, tuto částku posléze Anna Nováková 

proplatila panu Ing. Horákovi.  

Doklady související s jednatelem  
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 Při zakládání společnosti je jednou z povinných náležitostí společenské smlouvy i 

určení prvního jednatele. Podepsáním společenské smlouvy zároveň tedy vyjadřuje i svůj 

souhlas se jmenováním do funkce jednatele.  

Anna Nováková je povinna vydat čestné prohlášení jednatele, ve kterém prohlašuje, 

že je plně způsobilá k právním úkonům, že splňuje podmínky provozování živnosti podle § 

6 ŽZ a nenastala u ní skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 ŽZ a 

splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku. Jednatel je také povinen předložit 

svůj podpisový vzor. Podpisy na obou těchto dokumentech musejí být úředně ověřené.99
  

 

4. 1. 5  ZÍSKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ  

 Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání se živnosti dělí na 

ohlašovací živnosti (volné, vázané a řemeslné) a živnosti koncesované. Živnosti ohlašovací 

smějí být provozovány při splnění stanovených podmínek na základě ohlášení. Živnosti 

koncesované smějí být provozovány na základě udělení koncese.  

Zvolený předmět podnikání, který zakladatelky uvedly ve společenské smlouvě, 

spadá do živnosti ohlašovacích a nachází se v příloze živnostenského zákona v seznamu 

oboru živnosti volných pod číslem 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti. 

Registrační povinnost právnické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost dle 

živnostenského zákona, je možné splnit na kterémkoliv živnostenském úřadě v České 

republice. Novela živnostenského zákona č. 130/2008 Sb., která vstoupila v platnost 1. 7. 

2008, zavedla nejen pro tyto účely Centrální registrační místo – CRM.   

Ohlášení živnosti byl dalším nezbytným krokem, který musela Anna Nováková 

splnit. Jednatelka společnosti se dostavila na Živnostenský úřad ve Frýdku-Místku, kde 

společně s pracovnicí centrálního registračního místa vyplnila a odevzdala předepsaný 

formulář a to „Jednotný registrační formulář pro právnické osoby (JRF)“. K ohlášení 

živnosti musela připojit i zákonem stanovené přílohy, kterými jsou:  

o notářsky ověřenou společenskou smlouvu,  

o nájemní smlouvu prokazující sídlo společnosti, 

o doklad o zaplacení správního poplatku tj. 1000 Kč.  

                                                           
99

 Úřední ověření pravosti podpisů provádějí zejména notáři, obecní městské nebo okresní úřady a 
zastupitelské úřady České republiky. 



42 

 

Předmět podnikání, jak už bylo uvedeno, náleží do živnosti volných, zákon tedy 

nevyžadoval prokazování odborné ani jiné způsobilosti, proto jednatelka jiné skutečnosti 

nemusela příslušné registrační pracovnici ani dokládat. 

Tímto krokem splnila Anna Nováková veškeré podmínky stanovené zákonem, 

živnostenský úřad provedl zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení 

ohlášení a vydal výpis z živnostenského rejstříku, který si jednatelka osobně vyzvedla. 

  

4. 1. 6  PODÁNÍ NÁVRHU NA ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU – VZNIK    

                         SPOLEČNOSTI 

Ode dne získání výpisu z živnostenského rejstříku, začíná běžet 90 -ti denní lhůta, 

ve které musí být podán návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Tento návrh 

podává za společnost s ručením omezeným statutární orgán, tedy jednatel, Anna 

Nováková.  

Anna Nováková si tedy opatřila předepsaný formulář Návrh na zápis nebo zápis 

změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku, dle pokynů jej vyplnila, nechala si úředně 

ověřit svůj podpis a poté se dostavila na Krajský soud v Ostravě, kde tento vyplněný 

dokument podala. K tomuto návrhu musela připojit tyto přílohy:  

o 2x notářský zápis společenské smlouvy A&M Learning is fun s. r. o.,   

o výpis z živnostenského rejstříku,  

o nájemní smlouvu, písemné prohlášení pronajímatele, že souhlasí s umístěním 

sídla a výpis z katastru nemovitostí osvědčující vlastnické právo pronajímatele, 

o čestné prohlášení jednatele, 2x podpisový vzor jednatele, výpis z rejstříků trestů,   

o prohlášení správce vkladu a potvrzení banky o složení peněžitého vkladu. 

 

Soudní poplatek za tento úkon činí 5 000 Kč. A jsou to zároveň i poslední 

vynaložené peněžní prostředky (za předpokladu, že byl návrh podán správně a že 

rejstříkový soud zapíše společnost do obchodního rejstříku).  

Do pěti pracovních dnů od doručení návrhu na zápis Krajský soud v Ostravě zapíše 

společnost A&M Learning is fun s. r. o. do obchodního rejstříku  

 

4. 1. 7  SUMARIZACE NÁKLADŮ 

 Níže uvádím přehled nákladů, které musely Anna Nováková s Michaelou 

Novákovou zaplatit v souvislosti s procesem založení a vzniku společnosti A&M Learning 
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is fun s. r. o. V souvislosti nákladů, které zakladatelky zaplatily u notáře, je třeba připočítat 

částku 20 % DPH. 

 

o Notářský zápis společenské smlouvy     3200 Kč + 20 % DPH 

(včetně vydání 1 stejnopisu)  

o 3 x opis společenské smlouvy     450 Kč + 20 % DPH 

o Výpis z katastru nemovitosti     150 Kč 

o Zaplacení správního poplatku při ohlášení živnosti  1 000 Kč 

o Ověření podpisu – čestné prohlášení jednatele   30 Kč + 20 % DPH 

o Ověření podpisu – podpisový vzor jednatele (2x)  60 Kč + 20 % DPH 

o Výpis z rejstříků trestů jednatele     50 Kč 

o Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku  5 000 Kč 

        Celkem                                                                              10 688 Kč 

 

 Celkové náklady se tedy vyšplhaly na částku 10 688 Kč.  

 

 Tato částka představuje celkovou částku, kterou by Anna Nováková s Michaelou 

zaplatily, pokud by všechny úkony dělaly samy. V případě, že by si na tento ne příliš 

jednouchý postup při zakládání společnosti netroufly, je možná i varianta zajít za 

právníkem a zplnomocnit jej ke všem úkonům potřebným k založení společnosti s. r. o. 

V tomto případě je ovšem nutné počítat s tím, že se náklady navýší o 5 000 – 10 000 Kč, 

které si bude účtovat právník za své služby. Tato plná moc musí být notářsky ověřena. 

  

4. 2  READY MADE SPOLEČNOST 
 

V posledních letech se na trhu s obchodními společnostmi objevil výraz ready made. 

Ready made společnost je taková společnost, která je založena výhradně za účelem 

prodeje. Takováto společnost má zcela splacený základní kapitál a je zapsána v obchodním 

rejstříku. Největší výhodou je především skutečnost, že taková společnost může okamžitě 

obchodovat, není tedy zapotřebí procházet složitým procesem zakládání nové firmy a 

čekání na její samotný vznik. Ready made společnosti nevykazují žádnou ekonomickou 

aktivitu, tudíž je zde nulové riziko skrytých závazků vůči třetím stranám. Důkazem toho, 

že společnost nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost, je prohlášení statutárního orgánu. 
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Dále je také důležité prohlášení, že společnost není zavázána z titulu směnky nebo jiného 

cenného papíru. Tyto náležitosti dávají kupujícímu jistotu, že nevstupuje do nějaké skryté 

zadlužené společnosti.100
   

Nabídky těchto firem dle mého srovnání se od sebe liší a uváděné ceny nemusí být 

konečné, o této skutečnosti jsem se sama přesvědčila. V rámci svého ověřování jsem svým 

jménem projevila telefonicky zájem o takto založenou společnost, ve většině případů na 

můj telefonický dotaz mi bylo sděleno, že cena se odvíjí od mých požadavků a ta nejnižší 

cena, která je dle mého názoru pouze fiktivní a je jen lákadlem, zahrnuje ve většině 

případu pouze: převod obchodního podílu, poplatky spojené se založením a vznikem 

společnosti, pořízení výpisu z rejstříku trestů a výpisu z katastru nemovitosti a menší 

drobné služby spojené s ověřováním listin a podpisů. Cena však nezahrnuje například 

nutné náklady na zpracování změnového notářského zápisu, který je nutný při změně 

společenské smlouvy, výpis z rejstříku trestů pro nového jednatele, změnu sídla mimo obec 

uvedenou jako současné sídlo, změnu názvu společnosti, změny ustanovení společenské 

smlouvy aj.  

V závislosti jaké služby firma nabízí v rámci balíčku, se nejnižší cena orientačně 

pohybuje od 25 000,- Kč. Proto je nutné rozhodně nepodceňovat toto důležité rozhodnutí a 

vše důkladně zvážit. 

          

4. 3          VÝHODY A NEVÝHODY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM  

                  OMEZENÝM 
  

 Společnost s ručením omezeným patří v České republice mezi nejoblíbenější a 

nejrozšířenější obchodní společnosti vůbec. O této skutečnosti vypovídá i graf č. 4. 1, který 

uvádí zastoupení jednotlivých obchodních společností v ČR od roku 2006 do toho roku tj. 

2011, tedy společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a ostatní (kde jsou 

zahrnuty veřejná obchodní společnost a komanditní společnost). Dále tedy uvedu převážně 

klady této formy společnosti, které vedou právě k založení společnosti s ručením 

omezeným.  

 

 

                                                           
100

 Převzato z http://readymadespolecnosti.com/ dne 15. 4. 
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             Graf 4. 1 Zastoupení obchodních společností v jednotlivých letech v ČR101
 

  

             Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Výhody společnosti s ručením omezeným 

Zásadní výhodou společnosti s ručením omezeným je omezené ručení společníků za 

její závazky, což již vyplývá ze samotného názvu společnosti. Společník tedy neručí po 

splacení svého vkladu do základního kapitálu za závazky a případný neúspěch společnosti. 

Společnost s ručením omezeným může být založena jedinou fyzickou či právnickou 

osobou, která se pak současně stává i jediným společníkem. Tato osoba může být zároveň 

jediným jednatelem takovéto společnosti. 

Jako další relativní výhodu lze považovat poměrně nízký povinný základní kapitál, 

který je ve výši 200 000 Kč.  

U společnosti s ručením omezeným není potřeba zřizovat dozorčí radu ani 

vypracovávat stanovy. Má jednodušší organizační strukturu (oproti akciové společnosti). 

Důležitou výhodou je převoditelnost obchodního podílu na jiného společníka nebo 

na třetí osobu. U převodu na jiného společníka je nutný souhlas valné hromady (pokud 

není ve společenské smlouvě uvedeno jinak) a u převodu na jinou osobu je nutné, aby tato 

možnost byla uvedena ve společenské smlouvě. 

Společníci mají možnost se rozhodnout, zda se budou účastnit přímo na řízení 

společnosti anebo přenechají obchodní vedení pověřené osobě. 
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Nevýhody společnosti s ručením omezeným 

Za nevýhodu můžeme na druhé straně považovat právě onen minimální základní 

kapitál (200 000 Kč), který může pro někoho stále představovat vysokou částku. 

Společnost, která má základní kapitál na hranici minimální požadované výše, může 

vzbuzovat nižší důvěru v tuto společnost, což lze považovat za její nevýhodu. 

Překážkou při získávání kapitálu od širokého okruhu osob může být maximální 

počet společníků, který je zákonem stanoven na 50. 

 

4. 4  ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ  
 

Z výše uvedeného je zřejmé, že založení společnosti s ručením omezeným je 

poměrně komplikovaná a náročná procedura, která opravdu vyžaduje plné zapojení a 

nasazení zakladatelů. Dle bodu 3.1.8 vyplývá, že náklady na založení fiktivní společnosti 

s ručením omezeným jsou nejnižší v případě, že se zakladatel rozhodne založit si 

společnost bez cizí pomoci. Ale vzhledem k náročnosti jednotlivých úkonů, které musí 

zakladatel vykonat, zvláště pokud začíná podnikat, bych doporučila zakládání společnosti 

přenechat i za cenu vyšších nákladů prostřednictvím právního zástupce, který je v těchto 

věcech zběhlý a dobře se orientuje v dané problematice.  

Rozdíl mezi náklady na založení a náklady na koupi tzv. ready made společnosti 

jsou opravdu výrazné.  Rozhodnout se pro koupi tzv. ready made společnosti bych opravdu 

doporučila jen v případě, že pro podnikatele hraje hlavní roli faktor času a z hlediska 

finanční stránky jsou ochotni si připlatit.   

Konečný výběr je však na samotném podnikateli. Jedině on sám se může rozhodnut 

a zvážit dle svého podnikatelského plánu, zda rychlost vzniku společnosti a s tím i spojené 

okamžité podnikání budou mít pro něj až tak zásadní význam, aby vynaložené finanční 

prostředky, které obětoval do nově vzniklé koupě společností tzv. ready made během 

zkráceného času, zase obratem zpět do společností vrátil. 
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5 ZÁVĚR 
  

 Způsob založení a vznik společnosti s ručením omezeným se musí řídit pravidly, 

které stanovuje obchodní zákoník. Tento proces je předem daný a bez jeho dodržení 

společnost nemůže vzniknout. K tomu, aby společnost mohla vzniknout, je nutné učinit 

následující kroky.  

Nejprve se musí sepsat zakladatelský dokument, poté musí být splaceny vklady 

jednotlivých společníků, dále společnost, pokud byla založena za účelem podnikání musí 

získat podnikatelské oprávnění a posledním krokem je podání návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku. Důležité je, že tyto kroky na sebe vzájemně navazují a nedodržením 

tohoto postupu nemůže zakladatel přejít a navázat na další krok.  

 Mým cílem bakalářské práce bylo seznámit případného zájemce o založení 

společnosti s těmi nejdůležitějšími informacemi o společnosti s ručením omezeným, popsat 

detailně jednotlivé kroky, které by mohly být jakýmsi vodítkem při zakládání společnosti. 

Snažila jsem se i upozornit na časté chyby v podání, které se stávají. V praktické části jsem 

se snažila vyčíslit veškeré náklady, které vznikají při zakládání této společnosti. 

Myslím si, že cíl, který jsem si určila již v úvodu bakalářské práce jsem splnila, 

zpracovala jsem ucelený náhled do problematiky založení a vzniku společnosti s ručením 

omezeným, zjistila jsem, jednotlivé kroky k založení společnosti a představila jsem i 

nejrychlejší a nejjednodušší způsob, který však nepatří mezi nejlevnější. 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat komplexní náhled do problematiky 

založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Tato práce si také klade za cíl zjistit, 

jaké jednotlivé kroky se musejí podniknout k založení společnosti. V této souvislosti bych 

ráda poukázala na to, že je v dnešní době možné koupit již hotovou, založenou společnost, 

která se označuje termínem ready made společnost. 

 I přesto, že ekonomická situace vykazuje již druhým rokem krizi, i nadále přibývá 

počet nových společnosti s ručením omezeným. Čísla, které mi poskytl Český statistický 

úřad vykazují k 31. 3. 2011 oprati roku 2010 navýšení o 5611 zapsaných do obchodního 

rejstříku. 
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sro-spolecnost-s-rucenim-omezenym-4785>  [cit. 28. března 2011] 

 

 

Zákony 

[15] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

 

[16] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
 

[17] Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
 

[18] Vyhláška č. 192/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví v plném 
znění. 
 

[19] Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

SEZNAM ZKRATEK 

a. s.    akciová společnost  

CRM    centrální registrační místo 

IČ    identifikační číslo 

JRF    jednotný registrační formulář 

ObchZ   zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

ObčZ    zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

s. r. o.    společnost s ručením omezeným 

ŽZ    zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, platném znění 
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a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 
60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 
jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou 
práci užít (§ 35 odst.3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v 
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- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 
případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 
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