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1 Úvod 

Současné pojetí základního kapitálu nahradilo pojem kmenové jmění u společnosti 

s ručením omezeným a pojem základní jmění týkající se akciové společnosti. Tento pojem byl 

pro všechny obchodní společnosti s povinností jeho vytvářením sjednocen. Základní kapitál je 

podstatná veličina jak při zakládání společnosti, tak i v průběhu její existence. Základní 

kapitál je podstatný především pro kapitálové společnosti, jelikož jeho prostřednictvím 

dochází k určení výše ručení společníků za závazky společnosti.  

Cílem bakalářské práce je osvětlit principy a způsoby zvýšení a snížení základního 

kapitálu obchodních společností a to u společnosti s ručením omezením a akciové společnosti.  

Autor člení práci do tří hlavních částí, ve kterých se opírá o metody analýzy, syntézy a 

sepětí teorie a praxe.  

První částí této práce jsou teoretická východiska, která se bezprostředně týkají 

základního kapitálu. Autor důkladně popisuje veškeré skutečnosti související se základním 

kapitálem. S takovýmito východisky jsou především spjaty práva a povinnosti jednotlivých 

společníků. Základního kapitálu se především týkají jejich povinnosti a to převážně vkladová 

povinnost společníků. 

 Další kapitola se je zaměřena na společnost s ručením omezeným a na její základní 

kapitál při zakládání společnosti a také v průběhu existence obchodní společnosti, kdy může 

dojít ke změně počátečního jmění, které může být zvýšené anebo naopak v určitých případech 

sníženo. V rámci této kapitoly se autor práce zaměřil na podstatné změny vycházející ze 

zákona č. 90/2012., o obchodních společnostech a družstev, které mění u společnosti 

s ručením omezeným výši základního kapitálu a celkový pohled na princip ochrany věřitelů.  

 V poslední části této práce se autor zabývá základním kapitálem akciové společnosti, 

Dále stejně jako u společnosti s ručením omezeným autor píše o zvyšování, snižování 

popřípadě o souběžném zvýšení a snížení základního jmění akciové společnosti.  

 Závěr obsahuje shrnutí celé práce, kdy autor objektivně hodnotí dosažení cíle práce, 

který byl formulovaný výše.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Pojem a definice základního kapitálu 

Základní kapitál je obecně definován v §58 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jako peněžité vyjádření souhrnu peněžitých 

a nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. Základní kapitál 

není chápán jako určitá majetková hodnota, kterou společník převádí do vlastnictví 

společnosti, nýbrž pouze jako hodnotové vyjádření vkládaného majetku v penězích. Takovéto 

pojetí chápání základního kapitálu v zásadě odpovídá tradičnímu kontinentálně evropskému 

právnímu systému a současně i ekonomickému pojetí jako strany pasív bilance obchodní 

společnosti. (Dědič, 2012) 

Obecným definováním základního kapitálu v obchodním zákoníku lze také definovat 

základní kapitál jako fixní číselný údaj, který nepodléhá automatickým změnám v závislosti 

na tom, jak se kontinuálně mění majetkové poměry konkrétní společnosti. Výši základního 

kapitálu lze měnit pouze pomocí postupů definovaných v obchodním zákoníku a 

označovanými jako zvýšení či snížení základního kapitálu. Při tomto pohledu na základní 

kapitál je patrná abstraktnost údaje o výši základního kapitálu, neboť tento údaj má velmi 

omezenou vypovídací schopnost o skutečné majetkové situaci společnosti.  (Pokorná, 2010) 

Pojem základního kapitálu úzce souvisí s financováním společnosti a způsoby, pomocí 

kterých si společnost získává zdroje určené pro realizaci své primární činnosti. V právní 

úpravě týkající se statusu obchodních společností a jejich společníků, jsou zasaženy vztahy ke 

třetím osobám pouze obecně, jelikož právní úprava není nijak spjata s konkrétním vztahem a 

současně daná právní úprava neslibuje náhradní způsob jeho splněním, avšak třetím osobám 

jsou díky této právní úpravě poskytnuty informace o majetkové situaci ve společnosti a 

umožňuje tak posoudit rizikovost spojenou s navazování právních a obchodních vztahů 

s danou společností. (Pokorná, 2010) V tomto ohledu základní kapitál představuje institut 

popisující zdroje financování činnosti obchodní společnosti v jejich členění na finanční zdroje 

vlastní a cizí. Vlastní zdroje jsou účetně vyjádřeny vlastním kapitálem, kam náleží základní 

kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného 

účetního období. Významným a podstatným rysem vlastních zdrojů je to, že nezatěžuje 

společnost povinností splatit vypůjčené cizí zdroje a povinností platit za jejich užití úhradu 

formou úroků. Vlastními zdroji jsou označovány zdroje financování, které jsou získány 

vlastní činnosti společnosti nebo pomocí vkladů společníků. Vlastní zdroje jsou z hlediska 
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právního uvedené jako účetní pasivum, které se nekryje s právním pojmem dluhu, neboť 

základní kapitál není dluhem společnosti. (Faldyna, 2010) 

 

2.2 Společnosti s povinností vytvářet základní kapitál 

Základní kapitál se podle § 58 odst. 2 obchodního zákoníku povinně vytváří 

v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným (dále jen s. r. o.) a v akciové 

společnosti (dále jen a. s.) Komanditní společnost spadá do kategorie osobních společností, ve 

kterých základní kapitál není nijak zvláště významný, jelikož věřitelé, vstupují s osobními 

společnostmi do obchodních styků, které vycházejí z právní zásady konstrukce osobních 

společností, a počítá s existence společníků, kteří ručí za závazky osobní společnosti 

neomezeně celým svým majetkem. Díky této zásadě mají věřitelé k dispozici další subjekty, 

na které se mají právo obrátit v případě, že společnost není schopna dostát svých závazků. 

Komanditní společnost představuje určitou výjimku, jelikož je tvořena komplementáři a 

komanditisty. Konkrétně komanditisti mají povinnost poskytnout společnosti potřebné 

kapitálové zdroje a zároveň jsou povinni poskytnout vklad do společnosti, kde právě kvůli 

této povinnosti je v zákoně výslovně definována povinnost vytvářet základní kapitál u 

komanditních společností. Díky tomu, že komanditní společnosti je i přes povinnost vytvářet 

základní kapitál společností osobní, neplatí pro ni povinnost výše základního kapitálu do 

obchodního rejstříku ani formalizované postupy týkající se zvyšování a snižování základního 

kapitálu. V kapitálových společnostech je situace poněkud odlišná než v společnostech 

osobních, jelikož v této skupině společností nefigurují neomezeně ručící společníci, je 

zajišťovací funkce zabezpečena v plné výši pomocí základního kapitálu.  Z tohoto důvodu 

obchodní zákoník předepisuje jeho povinné vytváření u obou druhů kapitálových společností 

(Pokorná, 2009) a autor práce se jimi bude podrobněji zabývat v následujících kapitolách.  

 

2.3 Principy základního kapitálu 

V současných publikacích zabývajících se problematikou základního kapitálu 

obchodních společností skupina autorů (Dvořák T., Faldyna F. a Eliáš K.) publikují o 

principech základního kapitálu z nichž autor práce vybral následující principy: 

 princip vázanosti základního kapitálu 

 princip ochrany věřitelů 

 princip ručení společníků za závazky společnosti 

 princip vyjádření základního kapitálu v české měně 
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2.3.1 Princip vázanosti základního kapitálu 

Faldyna uvádí, že „právní funkce odůvodňující zařazení základního kapitálu do pasiv 

spočívá v zásadě vázanosti základního kapitálu v kapitálové společnosti. Pomocí vázanosti 

základního kapitálu má být docíleno nezávislosti společnosti na skutečnostech, které by mohly 

nastat u jednotlivých společníků.“ (2010, s. 198) Po dobu existence obchodní společnosti 

nesmí základní kapitál klesnout pod zákonem stanovenou minimální výši. Hlavní důsledek 

této zásady spočívá v tom, že po celou dobu trvání společnosti nemají společníci právo na 

vrácení vkladů základního kapitálu. Toto právo není přípustné a nelze se na něm dohodnout 

ani ve společenské smlouvě či stanovách společnosti. Zásadou vázanosti základního kapitálu 

není dotčeno právo společníků na plnění vyplývajících z efektivního snížení základního 

kapitálu. Tuto zásadu nelze zaměňovat s vrácením vkladu, ke kterému dochází v  případě, že 

společníkovi po dobu existence společnosti zanikne jeho účast. Společník má právo na 

vypořádací podíl, tedy pokud k tomuto zániku nedošlo převodem nebo přechodem jeho podílu 

anebo vypořádací podíl nepřipadá do majetkové podstaty nebo tento podíl není postihován 

výkonem rozhodnutí nebo exekucí. (Dvořák, 2008) 

 

Daná zásada se projevuje následujícími zákonnými ochrannými pravidly: 

a) povinnost vytvářet základní kapitál v zákonem stanovené minimální výši, která 

se určuje s ohledem na právní formu kapitálové společnosti;  

b) povinnost částečného splacení vkladů před zápisem výše základního kapitálu 

do obchodního rejstříku a povinnost splatit zbylou část v zákonem stanovených 

lhůtách. Avšak v případě, že vklady do základního kapitálu jsou nepeněžité, 

jsou vkladatelé povinni splatit vklad v celém rozsahu ještě před zápisem výše 

základního kapitálu do obchodního rejstříku; 

c) zákaz poskytovat z prostředků společnosti úvěry a půjčky, sloužící k nabytí 

podílu na společnost;
1
 

d) zákaz vracení vkladů, prominutí splacení vkladů a započtení vkladové 

povinnosti na jinou pohledávku, teda pokud se na pohledávku nevztahuje 

zákonem přípustná výjimka kapitalizace pohledávek; 

e) zákaz vyplacení podílu na zisku v případě, že by zdroje pro výplatu nebyly 

vytvořeny a výplata by šla na úkor majetku, kterým je kryta položka 

základního kapitálu společnosti; 

                                                 
1
 Novelizace obchodního zákoníku zákonem č.215/2009 sb. v ustanovení §120a o společnosti s ručením 

omezeným a v ustanovení §161f o akciové společnosti umožňuje finanční asistenci. 
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f) povinnost vytvářet rezervní fond z čistého zisku dosaženého v daném účetním 

období; 

g) zákaz s ohledem na zákonem stanovené výjimky nabývat vlastních podílů 

společnosti. (Faldyna, 2010) 

 

2.3.2 Princip ochrany věřitelů 

S výše zmíněným principem vázanosti základního kapitálu úzce souvisí princip 

ochrany věřitelů. Základní kapitál v obchodní společnosti slouží jako garanční fond pro 

věřitele společnosti. Institut základního kapitálu vyjadřuje požadavek chránit právní postavení 

třetích osob, které vstupují do vztahů s kapitálovými společnostmi, před rizikem plynoucím 

z toho, že tyto společnosti podnikají s vlastním majetkem, nemají osobně ručící společníky a 

jejich společníci mohou být zcela anonymní, jako je tomu u akciové a evropské společnosti. 

Společní takovýchto obchodních společností nemají tudíž povinnost bezprostředně osobně 

snášet nepříznivé výsledky podnikání společnosti a věřitelé nemají v jejich osobách náhradní 

subjekt, který je možno postihnout v případě, že společnost neplní své závazky. (Faldyna, 

2010) 

Na druhou stranu uvedený garanční princip základního kapitálu je velmi zavádějící, 

jelikož základní kapitál není hranicí, za kterou společnost odpovídá za své závazky, jelikož 

kapitálová společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem, a ne jen majetkem do 

výše základního kapitálu. Daná zásada platí i v opačném případě, kdy společnost nedisponuje 

majetkem ve výši základního kapitálu, nemohou věřitelé uspokojit své pohledávky do výše 

základního kapitálu, ale pouze do hodnoty majetku vlastněného společností.  

Daný princip spíše vypovídá o tom, nakolik jsou potřeby společnosti pokryty 

z vlastních zdrojů a v jaké výši lze předpokládat, že společnost skutečně vlastní majetek, který 

je hodnotově základním kapitálem vyjádřen, avšak neexistuje záruka, že tento majetek 

společnost má. (Faldyna, 2010) 

 

2.3.3 Princip ručení společníků za závazky společnosti 

 Ručení je specifický zajišťovací právní vztah, který vzniká jako akcesorický závazek 

mezi ručitelem a věřitelem ze zákona, nebo případně ze smlouvy mezi ručitelem a věřitelem. 

Ručení za závazky patří k interním právním vztahům obchodní společnosti. Konstrukce 

ručení společníků je kogentní a tudíž nemohou ve společenské smlouvě upravit ručení odlišné 

od zákona. V situaci kdy společnost neposkytne věřiteli plnění, je společník jakožto ručitel 
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povinen v závislosti na zákonné konstrukci společnosti dané pro konkrétní formu obchodní 

povinen poskytnout toto plnění věřiteli. (Faldyna, 2010) 

 V případě společnosti s ručením omezeným je ručení společníků upraveno v 

ustanovení § 106 odst. 2. zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákonná 

úprava je postavena na principu solidarity společníků za závazky společnosti. Každý vkladatel 

ručí společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí všech vkladů podle stavu 

zápisu v obchodním rejstříku. Rozhodující je stav zápisu, neboť teprve až zápis úplného 

splacení veškerých vkladů v obchodním rejstříku má za důsledek zánik ručení společníků. 

V případě, že není-li v obchodním rejstříku zapsáno úplné splacení, má věřitel právo se 

domáhat svých pohledávek vůči společníkům. 

 Základní pojetí ručení společníků je postaveno na subsidiaritě závazků ručitelů. 

Hlavním dlužníkem je vždy společnost. Z tohoto důvodu se na společníky obrací věřitelé 

v případě, kdy není společnost jakožto hlavní dlužník schopna dostát svých splatných 

závazků. Věřitel je povinen vyzvat k uhrazení společnost. V případě, že společnost dluh 

nesplní, má věřitel právo se obrátit na společníka jakožto ručitele. V situaci, kdy na společnost 

byl prohlášen konkurs, popřípadě byla-li na její majetek vedena bezúspěšná exekuce a je 

nepochybné, že společnost závazek nesplní, věřitel disponuje právem okamžitě se obrátit na 

společníka a zažádat ho o vyrovnání závazku.  (Dvořák, 2008)  

 Stejně jako u ostatních forem kapitálových společností, ručí akciová společnost za 

nedodržení svých závazků celým svým majetkem, ale na rozdíl od společnosti s ručením 

omezeným společníci za dobu trvání akciové společnosti za její závazky neručí. Akcionáři 

ručí za závazky společnosti pouze v případě, kdy dojde k zrušení společnosti s likvidací. Po 

výmazu společnosti z obchodního rejstříku ručí za závazky společnosti do výše svého podílu 

na likvidačním zůstatku. Ručení vychází z předpokladu, že kdyby byla pohledávka, kterou 

jsou akcionáři povinni z titulu ručení po zániku společnosti vyrovnat, řádně uspokojena 

v rámci likvidace, tak by došlo ke snížení výše likvidačního zůstatku o hodnotu pohledávky. 

Současně by došlo ke snížení podílů jednotlivých akcionářů na likvidačním zůstatku. Pokud 

nezůstane po ukončení likvidace žádný likvidační zůstatek a tím pádem akcionáři neobdrží 

podíl na likvidačním zůstatku, neručí za závazky akciové společnosti ani po jejím zániku. 

(Dědič, 2012) 

 V obchodním zákoníku není vyloženě stanoveno, zda akcionáři ručí po likvidaci 

akciové společnosti solidárně či nikoliv, ale z ustanovení §56 odst. 6 lze usuzovat, že se o 

solidární ručení nejedná. Každý akcionář je povinen poskytnout věřiteli plnění do maximální 

výše jemu vyplaceného podílu na likvidačním zůstatku a proto nemá žádný věřitel právo se 
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domáhat na konkrétním akcionáři zaplacení celého dluhu, jestliže přesahuje hodnotu podílu 

na likvidačním zůstatku. Pokud přijmeme závěr, že ručení akcionářů po zániku společnosti 

není ručením solidárním, nemůže se věřitel domáhat splacení dluhu po jednom konkrétním 

akcionáři, a to ani v případě pokud výše likvidačního zůstatku postačuje k úhradě pohledávky. 

Věřitel má právo požadovat po akcionáři pouze úhradu poměrné částky připadající na úhradu 

dluhu. (Dědič, 2012) 

 

2.3.4 Princip vyjádření základního kapitálu v české měně 

V obchodním zákoníku je výslovně stanoveno, že základní kapitál se uvádí 

v jednotkách české měny. Daný princip byl začleněn do obchodního zákoníku novelou zákona 

č. 370/2000 Sb., jelikož nebylo zřejmé, zda je či není možné vyjadřovat základní kapitál 

obchodních společností v cizích měnách, když neexistuje zákonné ustanovení, které by se 

touto otázkou zabývalo. Základní kapitál může být převzat či splacen v cizí měně, ale 

následně musí být zakladatelské listině či společenské smlouvě vyjádřen v české měně. 

(Štenglová, Plíva, Tomsa, 2010) Přesná výše peněžitého vkladu v cizí měně je stanovena 

pomocí aktuálního kurzu nebo měnovým propočtem, pro který je rozhodující střední kurz 

mezi cizí a českou měnou platný v době, kdy je poskytnuto peněžitě plnění. (Eliáš, 2004) Dle 

platné legislativy musí být také základní kapitál zapsán v obchodním rejstříku v jednotkách 

české měny. (Štenglová, Plíva, Tomsa, 2010) 

 

2.4 Funkce základního kapitálu 

 Autor práce se rozhodl nezmiňovat garanční funkci vůči věřitelům základního 

kapitálu, jelikož uváděná svůj účel v podstatě neplní. Z hlediska funkcí základního kapitálu se 

autor ztotožňuje s členěním autora Dědiče J., který uvádí následující funkce základního 

kapitálu: 

 funkce měřítka zisku a ztráty 

 funkce míry účasti společníka na společnosti 

 

2.4.1 Funkce měřítka zisku a ztráty 

 Tato funkce základního kapitálu je ve skutečnosti poněkud problematická, neboť zisk 

a ztráta se nachází na stejné straně bilance společnosti jako základní kapitál. Při tom zisk a 

ztráta jsou hospodářským výsledkem společnosti, který tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady 

společnosti. (Štenglová, 2006) 
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Pokud by měl být základní kapitál měřítkem zisku a ztráty, tak pouze v případě, kdy 

hospodaření skončí ztrátou, v takovém případě může dojít k situaci, kdy výše vlastního 

kapitálu společnosti bude nižší, než výše základního kapitálu, nebo naopak, skončí-li 

hospodaření společnosti ziskem, je výše vlastního kapitálu vyšší, než výše základního 

kapitálu. (Dědič, 2012) 

U společnosti s ručením omezeným je ve skutečnosti funkce měřítka zisku a ztráty 

značně omezena tím, že společnosti s touto právní formou podnikání nedisponují zpravidla 

příliš vysoký základní kapitál, ze kterého by případná ztráta mohla být uhrazena. Dokonce ani 

v případě vysokého základního kapitálu, neexistuje záruka, že společnost má reálně 

k dispozici prostředky odpovídající výši základního kapitálu. Na druhou stranu novelou 

obchodního zákoníku bylo zakázáno společnosti s ručením omezeným rozdělovat zisk nebo 

jiné vlastní zdroje mezi společníky či funkcionáře, jestliže vlastní kapitál, zvýšený o tu část 

rezervního fondu, kterou nesmí podle zákona použít k plnění společníkům, zjištěný z řádné 

popřípadě z mimořádné účetní závěrky je, nebo v důsledku rozdělení zisku, by byl nižší než 

základní kapitál. (Štenglová, 2006) 

Funkce základního kapitálu jako měřítka ztráty byla u akciové posílena pomocí novel 

obchodního zákoníku z roku 1996 a z roku 2000. Daná funkce se využívává v případě, kdy 

ztráty společnosti, kterou nelze uhradit z disponibilních vlastních zdrojů společnosti, přesáhla 

polovinu výše jejího základního kapitálu. V takovém případě je představenstvo společnosti 

povinno svolat valnou hromadu a navrhnout vstup společnosti do likvidace, popřípadě 

navrhnout jiného vhodného opatření. K vhodným opatřením, jenž má zmírnit či zabránit 

dalším ztrátám, patří i možnost úhrady ztráty pomocí snížení základního kapitálu společnosti. 

(Dědič, 2012) 

 

2.4.2 Funkce účasti společníka na společnosti 

 U kapitálových společností je základní kapitál nezbytnou veličinou k určení podílu 

jednotlivých společníků na společnosti. Míra účasti společníka je odvozována z poměru výše 

jejich vkladů k celkové výši základního kapitálu. Z daného poměru je určena velikost jejich 

podílu na společnosti. Na základě výše podílu mají společníci možnost uplatňovat svojí vůli 

při řízení její činnosti a rozhodování o záležitostech společnosti.  

Míra účasti jednotlivých společníků na společnosti s ručením omezeným je limitována 

ustanovením § 114 odst. 1 Obchodního zákoníku, podle kterého představuje účast společníka 

na společnosti jeho obchodní podíl, jehož výše bývá zpravidla určena podle poměru vkladu 
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společníka do základního kapitálu společnosti, avšak společníci mají možnost ve společenské 

smlouvě stanovit odlišný způsob určení obchodního podílu společníka. (Štenglová., 2006) 

Rozsah účasti akcionáře na akciové je určen pomocí jmenovité hodnoty akcie ve 

vztahu k výši základního kapitálu. Podle poměru jmenovité hodnoty akcie k základnímu 

kapitálu bývá také určen podíl akcionáře na zisku, likvidačním zůstatku, rozsah přednostních 

práv akcionářů, rozsah účasti na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, počet hlasů 

na valné hromadě, zvláštní akcionářská práva menšinových akcionářů a v neposlední řadě 

také schopnost valné hromady k usnášení. (Dědič, 2012) 

 

2.5 Vklady do obchodních společností 

Vklad je v obchodním zákoníku definován v §59, který ho definuje jako 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 na společnosti.  

Vklad je obecně využit při úpravě vnitřních vztahů společníků a společnosti, kdy 

pomocí vkladu jsou tyto vnitřní vztahy definovány jako vztahy majetkové povahy a také, že i 

kromě interních vztahů je i postavení společníka ve společnosti má v zásadě majetkový 

charakter. (Pokorná, 2010) 

V zásadě je vklad vymezen dvěma charakteristickými znaky a to: 

1) vklad je přímo spjatý se základním kapitálem společnosti, jelikož souhrnné 

peněžní vyjádření vkladů všech společníků se rovná peněžnímu vyjádření výše 

základního kapitálu. Změny velikosti vkladů u jednotlivých společníků, či nové 

vklady se vždy projeví změnou velikosti základního kapitálu; 

2) rozsah plnění, ke kterému se společník při převzetí povinnosti poskytnout vklad 

zavázal, slouží jako majetkový základ pro účast společníka na společnosti. 

Uvedená poměrná část je vyjádřena pojmem podíl. Z tohoto důvodu je vklad 

nezbytný pro vznik účasti společníka na společnosti, tedy nabytí podílu, a 

v podstatě vklad také podmiňuje velikost podílu. (Pokorná, 2010) 

Proto každá společníkova povinnost poskytnout společnosti určité majetkové statky 

neobsahuje charakter vkladu. Charakter vkladu obsahuje pouze povinnost, která je projevem 

vůle vkladatele, společníka nebo budoucího společníka, který právě takovéto plnění chápe 

jako vklad a zároveň směřuje k vytvoření majetku náležícího společnosti, jehož hodnota je 

přesně stanovena ve výši základního kapitálu. S převzetím povinnosti splatit vklad společníka 
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spojuje také právní důsledek souvisící s jeho účastí na společnosti nebo posílení jeho pozice 

uvnitř společnosti. (Faldyna, 2010) 

 

 Vklad jako právní termín má vícero významů, které je nutno dle právní úpravy vkladu 

pro jednotlivé právní formy obchodní společnosti respektovat. Obchodní zákoník užívá pojem 

vklad ve třech těchto odlišných významech: 

a) jako označení pro předmět vkladu, tedy peněžité nebo nepeněžité plněním, které se 

společník zavazuje poskytnout a společnost se zavazuje dané plnění přijmout; 

b) jako označení pro vkladovou povinnost společník, která se projevuje jako závazek, 

který vyplívá z právních skutečností vedoucích k založení buď k založení společnosti, 

nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti, popřípadě z právních skutečností 

vedoucích k rozšíření počtu společníku. Vklad je zde chápán jako vztah společníka a 

společnosti. Tento vztah je demonstrován vkladovou povinností společníka, která 

současně představuje jeho závazek poskytnout společnosti zdroje vlastního financování 

jejích potřeb. Souhrn veškerých těchto závazků představuje v peněžním vyjádření 

základní kapitál obchodní společnosti. Protiváhou výše zmíněného závazku společníka 

je následné získání účasti na společnosti, popřípadě zvýšení této účasti; 

c) jako majetkový základ podílu společníka na společnosti, tedy číselně definované 

množství zdrojů, které byly poskytnuty společníkem společnosti a které po dobu 

existence společnosti zůstávají konstantní. Množství těchto zdrojů se v kapitálových 

společnostech mění pouze prostřednictvím procesů zvyšování či snižování základního 

kapitálu. Rozsah zdrojů, které společník poskytnul společnosti, v zásadě slouží k určení 

právního postavení společníka ve společnosti a jeho podílu na výsledcích hospodaření 

společnosti. (Pokorná, 2009) 

 

Předmět vkladu 

 Termín vklad, který je ztotožněná s předmětem vkladu, lze vymezit druhy vkladů 

podle jejich právní povahy. (Faldyna, 2010) V obchodním zákoníku je uvedeno členění 

vkladů podle jejich předmětu na vklady peněžité a nepeněžité, jejichž členění je znázorněno 

Obr. 2.1, který je uveden níže. V praxi se toto členění projevuje tím, že společníci obvykle 

plní svojí vkladovou povinnost buď v penězích, nebo prostřednictvím věcí či jiné majetkové 

hodnoty. Plnění vkladové povinnosti z části v peněžitém vkladu a z části vkladu nepeněžité 

formě je problematické, jelikož obě části takovéhoto vkladu mají odchylný právní režim, 

nicméně zákon takovou možnost nezakazuje.  
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Obr. 2.1 Schéma členění předmětu vkladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Eliáš, Pokorná, Dvořák, 2010) 

 

2.5.1 Vklady peněžité 

Tato forma vkladu je prezentována určitou peněžitou částkou, kterou společník za 

účelem disponování s ní vložil do společnosti. Poskytnutá částka může být poskytnuta v české 

měně popřípadě v měně zahraniční. Pokud je vklad poskytnut v měně zahraniční, musí být 

stanoven i korunový ekvivalent poskytnuté částky, neboť vklad, který je vždy součástí 

základního kapitálu, musí být v souladu s ustanovením §58 odst. 1 obchodního zákoníku, ze 

kterého vyplývá povinnost, aby základní kapitál byl vždy vyjádřen v jednotkách české měny. 

Ocenění peněžitého vkladu odpovídá výši nominální částky, kterou se společník zavázal 

společnosti poskytnout. (Faldyna, 2010) 

 

2.5.2 Vklady nepeněžité 

 Nepeněžité vklady se dále člení na vklady hmotné a nehmotné. Nehmotné vklady tvoří 

zejména cenné papíry, obchodní podíly na společnosti s ručením omezeným, průmyslová 

práva a know-how. Způsob oceňování nepeněžitých vkladů je pro kapitálové velmi podstatný, 

jelikož právní regulace vycházející z obchodního zákoníku vytváří soustavu pravidel, kterými 

upravuje a zároveň zabraňuje nadhodnocování nepeněžitých vkladů. Uvedená pravidla 

uvádějí, které majetkové statky mohou být vklady, a také upravuje oceňování nepeněžitých 

vkladů, které musí splňovat následující zásady: 



16 

 

a) nepeněžitým vkladem může být pouze majetek, jehož hospodářská hodnota je 

zjistitelná a současně ho může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu 

podnikání.
2
 Splnění podmínky využitelnosti předmětu nepeněžitého vkladu ve vztahu 

k předmětu podnikání či činnosti společnosti bývá prověřováno notáři, kteří se podílejí 

také na sepsání společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy či zakladatelské listiny. 

Rovněž při zvyšování základního kapitálu musí být zásada využitelnosti případných 

nepeněžitých vkladů posouzena notáři;  

b) nepřípustné je poskytování nepeněžitých vkladů, které spočívají v závazcích týkajících 

se provedení prací nebo poskytnutí služeb. Účelem této zásady je zabránit vzniku 

fiktivních vkladů, u kterých je velmi obtížné ocenění pomocí znaleckého posudku. 

Dalším podstatným aspektem odůvodňující tento princip je to, že samotný výkon 

činností nebo služeb nenaplňuje požadavek, aby předmět vkladu byl majetek; 

c) veškeré nepeněžité vklady musí být splaceny ještě před zápisem výše základního 

kapitálu do obchodního zákoníku, tedy v období zakládání společnosti by měli být 

nepeněžité vklady splaceny ještě před podáním návrhu na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku. Zároveň by měl být k návrhu připojen doklad prokazující 

splacení, kterým je dle ustanovení §60 odst. 4 obchodního zákoníku prohlášení 

správce vkladu. V případě zvyšování základního kapitálu by také měly být nepeněžité 

vklady splaceny ještě před podáním návrhu na zápis o zvýšení základního kapitálu do 

obchodního rejstříku a zároveň musí být splacení prokázáno doložením prohlášením 

statutárního orgánu společnosti; 

d) hodnota peněžitého vkladu musí být uvedena ve společenské smlouvě, zakladatelské 

smlouvě či zakladatelské listině nebo v rozhodnutí valné hromady. V případě 

kapitálových společností je tato hodnota stanovena dle znaleckého posudku, který je 

zpracován znalcem nezávislým na společnosti a jenž byl pro tento účel jmenován 

soudem. Příslušné soudní řízení je zahájeno na základě návrhu, který může být podán 

na základě žádosti zakladatele, budoucího zakladatele nebo tak může učit i společnost 

sama. Účastníci tohoto řízení jsou navrhovatel a znalec, rozhoduje krajský soud a 

místně příslušným je soud dle místa sídla navrhovatele. Ve svém rozhodnutí není soud 

vázán osobou znalce, který je uvedený v návrhu. Dle ustanovení §59 odst. 3 

obchodního zákoníku platí, že ve znaleckém posudku musí být nepeněžitý vklad 

                                                 
2
 Tomuto požadavku však nevyhovuje postup, při němž by na společnost byly převedeny věci nebo jiné 

majetkové hodnoty, kde by využitelnost spočívala pouze v případě jejich prodeje a až výtěžek z tohoto prodeje 

by představoval zdroj pro krytí potřeb společnosti.  
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popsán a také musí být uvedeny způsoby, pomocí kterých byl nepeněžitý vklad 

oceněn. Znalecký posudek musí také obsahovat údaj o tom, zda výsledná hodnota, 

která byla zjištěna pomocí použitých způsobů ocenění, v případě akciové společnosti 

odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být poskytnuty 

vkladateli, nebo jak je tomu v případě společnosti s ručením omezeným částce, která 

má být započítána jako vklad do základního kapitálu společnosti. V neposlední řadě 

musí posudek také obsahovat částku, na kterou byl nepeněžitý vklad oceněn. Ve 

znaleckém posudku mohou být zahrnuta i jiná vyjádřeni znalce, ale výše zmíněné 

náležitosti jsou obligatorní; 

e) pokud se v době vzniku společnosti nepeněžitý vklad nerovná hodnotě částky 

stanovené při založení společnosti, je společník tuto hodnotu nepeněžitého vkladu 

doplnit. Pokud společenská smlouva nebo stanovy neurčují jiný způsob doplnění, 

probíhá doplnění hodnoty nepeněžitého vkladu v penězích; 

f) nepeněžitým vkladem nemohou být pohledávky vůči společnosti, takovéto pohledávky 

mohou být započteny proti pohledávce společnosti na splacení vkladu nebo emisního 

kursu, jen stanoví-li tak zákon. (Faldyna, 2010) 

 

 Nepeněžitými vklady do obchodní společnosti mohou být zejména: 

a) movité věci, které jsou tvořeny: převážně dopravními prostředky, výrobními stroji, 

kancelářskou technikou, souborem movitých
3
; 

b) nemovité věci tvoří z největší části pozemky a budovy; 

c) práva a jiné majetkové hodnoty, jsou reprezentovány především: právem k užívání či 

požívání, teda v pouze pokud je lze zřídit ve prospěch společnosti, nebo případně je na 

společnost převést. Do skupiny práv lze zařadit i pohledávky postupitelné a při situaci, 

kdy dochází ke zvýšení základního kapitálu také pohledávky vůči společnosti; 

d) cenné papíry   

e) obchodní podíly na s. r. o. patří: převoditelná práva k nehmotným statkům, do nichž 

spadají například patentová práva, práva k průmyslovému vzoru, užitného vzoru, 

ochranná známka a další. Také v případě nehmotných statků platí podmínka 

hospodářské využitelnosti vkladu pro společnost.  

 

                                                 
3
 V případě vložení věci ve společném jmění manželů, lze tuto věc vložit pouze se souhlasem druhého manžele. 



18 

 

2.6 Správa a splacení vkladu před vznikem společnosti 

Účelem institutu správy vkladů je splnění vkladové povinnosti jednotlivých 

společníků v kapitálových společnostech, které byly založeny, ale ještě neexistují. Splnění 

vkladové povinnosti popřípadě její části vyplývá z principu zachování základního kapitálu a 

splnění této podmínky alespoň v zákonem stanovené minimální výši je nezbytnou podmínkou 

pro zapsání společnosti do obchodního rejstříku, proto zákon vytváří náhradní konstrukci, 

která umožňuje splnění závazku ve vztahu k prozatím neexistujícímu subjektu.  

V případě správy vkladu je nezbytné určit osobu pověřenou správou vkladů. Danou 

osobu ustanovují zakladatelé a ujednání o správci vkladu je nezbytnou součástí společenské 

smlouvy
4
. Správou peněžitých a nepeněžitých vkladů může být pověřen jeden ze zakladatelů, 

popřípadě pouze pro peněžité vklady mohou zakladatelé využít služeb banky. Pokud je 

správou vkladu pověřen jeden ze zakladatelů, vyjadřuje svým podpisem společenské smlouvy 

svůj souhlas s výkonem správy vkladů, ale zároveň ve společenské smlouvě mohou být 

obsaženy detailnější ujednání o jeho právech a povinnostech. (Faldyna, 2010) 

V případě, že správu vkladů zajišťuje banka, je obsažen ve společenské smlouvě 

pouze shodný projev vůle zakladatelů, aby se o správu vkladů starala ve smlouvě určená 

banka. Osoba pověřená správou vkladů musí vůči nově vznikající společnosti splnit 

následující výčet povinností: 

a) po vzniku společnosti předat do vlastnictví společnosti předměty vkladů a to bez 

zbytečného odkladu; 

b) vystavit prohlášení o splacení vkladů či jejich částí jednotlivými společníky. Dané 

prohlášení musí být přiloženo k návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku; 

c) pokud společnost nevznikne, je správce vkladů povinen vrátit spravované 

předměty vkladů jednotlivým zakladatelům (Pokorná, 2009) 

 

Přechod vlastnického práva k předmětům vkladů 

 Mimo správy vkladů je v §60 definována také úprava přechodu vlastnického práva. 

Přechod vlastnického práva, popřípadě jiných práv, je vázán na vznik společnosti. Vlastnické 

a další majetková práva na společnost přecházejí v momentu vzniku společnosti. Od této 

zákonné úpravy se zakladatelé nemohou svým zakladatelským jednáním odchýlit a jsou 

                                                 
4
 V případě jednočlenných společností z ustanovení §60 odst. 1 obchodního zákoníku jasně vyplývá skutečnost, 

že zakladatelem a správcem vkladu bude totožná osoba, jelikož důkaz o splacení peněžitých vkladů na zvláštní 

účet u banky vystavený touto bankou, je v tomto případě zcela nezbytný.  
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povinni ho respektovat. Určitou výjimku tvoří nemovitosti, u nichž obchodní zákoník 

respektuje obecnou úpravu vzniku vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí. Na 

základě žádosti navrhovatele provádí katastrální úřad vklad po vzniku společnosti. 

Nezbytným podkladem pro toto nařízení je písemné prohlášení vkladatele, které obsahuje 

jeho úředně ověřený podpis, identifikování nemovitosti a také v prohlášení musí být uvedeno, 

že nemovitost byla předána správci vkladu. Vlastnické právo k nemovitosti, která je 

předmětem vkladu se vládá ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Další 

výjimku tvoří, hodnoty, ke kterým se dané právo nabývá až v okamžiku zápisu do zvláštní 

evidence.
5
 (Pokorná, 2009) 

  

2.7 Splacení vkladů  

V případě splacení vkladů je nezbytné rozlišit vklad na peněžitý a nepeněžitý, jelikož 

vklady nepeněžité musí být splaceny před vznikem obchodní společnosti splaceny v plné výši, 

vklady peněžité je nutné splatit pouze v zákonem stanovené minimální výši (Hejda, 2010), 

která je pro s. r. o. a a. s. v obchodním zákoníku definována odlišně s ohledem na specifický 

charakter obou typů obchodních společností.  

Splacení nepeněžitých vkladů je od okamžiku přechodu práva vlastnického a jiných 

práv přecházejících ze zakladatele na společnost je zákonem upraven podle toho o jaký 

nepeněžitý vklad se jedná: 

a) věci nemovité: vkladatel musí předat správci vkladu písemné prohlášení, které 

musí obsahovat úředně ověřený podpis. Spolu s prohlášením musí předat také 

danou nemovitost. O předání a následném převzetí je možno sepsat zápis, v kterém 

bude uveden stav nemovitosti v době předání a zároveň slouží jako další průkazní 

materiál, že vklad byl skutečně splacen; 

b) věci movité: vklad je splacen předáním věci správci vkladu, avšak zakladatelský 

dokument může stanovit něco jiného.  Např. v situaci, kdy věc, která slouží jako 

předmět vkladu má u sebe třetí osoba. I přesto, že není zákonem stanovená 

povinnost pořizovat o předání zápis, je vhodné pro právní jistotu vkladatele i 

správce vkladu pořídit o předání zápis, z kterého bude patrný předmět vkladu a 

jeho stav okamžiku předání; 

c) ostatní nepeněžité vklady: jsou splaceny uzavřením písemné smlouvy o vkladu, 

kterou za budoucí nově vzniklou společnost uzavírá správce vkladu. Obchodní 

                                                 
5
 V současné právní úpravě se tato výjimka vztahuje pouze v případě změny vlastníka námořního plavidla.   
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zákoník blíže nespecifikuje náležitosti této smlouvy, avšak uvádí podmínku, že 

daná smlouva musí být uzavřena písemnou formou a musí zajistit dohled správce 

vkladu nad splacením vkladu ještě před vznikem společnosti; 

d) vklad cenných papírů: v zákoně  č. 591/1992 Sb. o cenných papírech ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech) je uvedeno, že se na 

cenné papíry vztahují stejné ustanovení jako pro movité věci, ale režim splacení 

movitých věcí zcela vyhovuje pouze pro listinné cenné papíry na doručitele. U 

zaknihovaných cenných papírů je nutné uzavřít o jejich vkladu písemnou smlouvu 

a v případě cenných papírů na jméno je nezbytné splacení vkladu realizovat 

pomocí uzavření postupní smlouvy; 

e) know – how: u splacení tohoto druhu nepeněžitého vkladu je nezbytné ke splnění 

vkladové povinnosti předání dokumentace, na níž je know-how zachyceno. Jelikož 

know-how není jako zvláštní průmyslové právo upraveno speciální zákonnou 

normou, je jeho charakter vymezen judikaturou jako statek nehmotný, za který lze 

pokládat různé specifické výrobně-technické, organizační, obchodní a jiné 

poznatky, z nichž plyne možný předpoklad pro získání hospodářské výhody 

v rámci podnikání a které nejsou obecně známé a představují určitou hodnotu; 

f) vklad podniku nebo jeho části: pokud je vkladem podnik či jeho část, je nezbytné, 

aby byl tento vklad skutečně předán správci vkladu. O předání podniku nebo jeho 

části je správce vkladu povinen sepsat se zakladatelem, poskytující tento vklad, 

zápis, jehož význam je stejný jako zápis o předání dokumentace s know-how. 

(Pokorná, 2009) 

 

2.8 Změny základního kapitálu 

  Základní kapitál je dle svého charakteru statickým činitelem, avšak jeho výši lze 

pomocí zákonem stanovených způsobů měnit. Změna základního kapitálu závisí na 

rozhodnutí valné hromady. Ke změně základního kapitálu dochází dvěma způsoby a to 

zvýšením základního kapitálu anebo snížením jeho výše. Změny výše základního kapitálu 

jsou v právní teorii rozlišeny do dvou základních kategorií a to změny efektivní a 

deklaratorní.  

 Změny efektivní jsou takové změny základního kapitálu, při kterých dochází k reálné 

změně majetkové situace společnosti. Změnami deklaratorními jsou naopak takové změny 

výše základního kapitálu, kdy dané změny majetku společnosti již reálně nastaly a ke změnám 



21 

 

deklaratorním dochází za účelem doložení těchto změn, tedy veřejně oznámit. Zde tedy 

nedochází ke změně majetkové situace společnosti v důsledku změny výše základního 

kapitálu, nýbrž ke změně výše základního kapitálu došlo již v minulosti a tato změna má 

pouze uvést do souladu skutečný stav základního kapitálu se stavem doposud veřejně 

deklarovaným
6
, avšak toho času již neodpovídajícím. Při deklaratorní změně výše základního 

kapitálu nikdy nedochází ke změně reálné výše majetku. Jak v případě zvýšení, tak i v situaci 

snížení základního kapitálu dochází pouze k účetní operaci, při níž je měněn poměr mezi 

aktivy a pasivy dané společnosti. (Dvořák, 2008)

                                                 
6
 Např. v obchodním rejstříku 
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3 Společnost s ručením omezeným 

 Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenějším typem obchodní společnosti 

v oblasti podnikání malého a středního rozsahu. Tato právní forma pochází z německého 

práva již z období 2. poloviny 19. století. Na našem území se s. r. o. poprvé objevila v době 

Rakouska-Uherska v říšském zákoníku z roku 1906. Daná forma obchodní společnosti je tolik 

oblíbená z důvodů její vysoké flexibility, neformálnosti, jednoduchým způsobem založení při 

celkové kapitálové nenáročnosti. Aktuální právní úprava umožňuje, aby s. r. o. byla založena 

pouze jedním společníkem, ale takováto společnost o jednom společníkovi nemůže být 

jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s právní formou s. r. o., 

čímž je zákonem omezen počet společností jediného společníka. Další zákonné omezení se 

vztahuje na fyzické osoby, kdy fyzická osoba může být jediným společníkem v maximálně ve 

třech společnostech s ručením omezeným. (Baráková, 2011) Obchodní zákoník stanovuje 

maximální počet společníků, který může být nejvýše v počtu 50 společníků. Společnost 

s ručením omezeným je jediná právní forma podnikání, u které je obchodním zákoníkem 

stanovená horní hranice společníků. Společnost s ručením omezením odpovídá za porušení 

svých závazků vůči třetím osobám celým svým majetkem, tedy nikoliv pouze do výše 

základního kapitálu. (Švarc, 2009) 

 

3.1 Základní kapitál společnosti s ručením omezeným 

 Základní kapitál s. r. o. je tvořen vklady společníků a jeho výše musí dosáhnout 

minimálně 200 000Kč a maximální výše základního kapitálu není v obchodním zákoníku 

nijak omezena. Číselná hodnota definující minimum, které by společnost měla mít k dispozici 

ve formě majetku a garantovat tak, že je schopná dostát pohledávek vůči třetím osobám. 

Pravidla týkající základního kapitálu by měly deklarovat, že daný majetek bude věřitelům 

vždy k dispozici. Od povinnosti určité výše základního kapitálu se není možné odchýlit a platí 

při vzniku společnosti a také při snižování základního kapitálu, který nesmí klesnout pod 

stanovenou hranici. Výše základního kapitálu každé společnosti s právní formou s. r. o. se 

zapisuje do obchodního rejstříku a daný údaj je přístupný veřejnosti. V případě, kdy nově 

vzniklá a zapsaná společnost v obchodním rejstříku a ve své společenské či zakladatelské 

smlouvě nemá obsažený údaj o výši základního kapitálu, je uplatněno pravidlo o neplatnosti 

obchodní společnosti dle §68 obchodního zákoníku.  
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 Výše základního kapitálu ve vztahu k předmětu podnikání či činnosti společnosti ani 

struktura předmětu, pomocí níž má být splněna vkladová povinnost společníků, nejsou 

v českém právním systému nikterak upraveny. V podstatě zde záleží na ekonomické a 

strategickém rozhodnutí zakladatelů a společníků společnosti. Penězi ocenitelná hodnota 

základního kapitálu není nikterak vysoká, ale mělo by být zabráněno zakládání společnosti 

s ručením omezeným tam, kde to hospodářsky není nutné. Avšak v praxi se díky omezenému 

ručení společníků za závazky společnosti a také díky nízké minimální hranici základního 

kapitálu, se v současné době zakládání s. r. o. projevuje jako výhodnější forma podnikání, než 

provozování živnosti jako fyzické osoby. Relativně malý rozsah povinně vytvářeného 

základního kapitálu představuje značnou výhodu s. r. o. zakládaných podle platného české 

práva a může být rozhodujícím důvodem pro volbo českého práva jako práva, jímž se bude 

řídit osobní status společností, jejíž podnikatelská činnost je realizována na území členských 

států Evropské unie. (Pokorná, 2009) 

 

3.2 Vkladová povinnost společníků 

Každý společník ve společnosti s ručením omezeným je povinen splnit svojí 

vkladovou povinnost, která společníkovi vzniká okamžikem účinnosti společenské smlouvy 

při zakládání společnosti. Vkladová povinnost je definovaná v §109 odst. 1 obchodního 

zákoníku stanovena v minimální výši 20 000 Kč.
7
 Každý společník má právo vlastnit pouze 

jediný vklad, jehož výše je přesně stanovena ve společenské smlouvě.
8
 Pro jednotlivé 

společníky může být vklad stanoven v rozdílné výši, ale vždy musí být dělitelný na celé tisíce. 

Součet všech vkladů společníků se dle §109 odst. 2 musí rovnat celkové výši základního 

kapitálu. (Dvořák, 2008) Horní výše vkladu není zákonem stanoven, avšak musí být dodržená 

výše zmíněná zásada dělitelnosti vkladu tisícem. Vloží-li společník při zvyšování základního 

kapitálu do společnosti další vklad, tak je tento vklad připočítán k hodnotě vkladu původního, 

který následně vzroste o odpovídající hodnotu nově vloženého vkladu.  

 

3.3 Splacení vkladů 

 Lhůty pro splacení vkladů společnosti s ručením omezením vycházejí z právních 

stanovení §59 odst. 2 a §111 odst. 1 obchodního zákoníku. První ustanovení určuje, již výše 

                                                 
7
 Tato podmínka musí být dodržena i v případě, pokud k dosažení zákonem stanovené minimální výše hodnoty 

základního kapitálu dostačuje menší hodnota vkladu.  
8
 Uvedení hodnoty vkladů společníků je podstatnou náležitostí společenské smlouvy, jejíž neuvedení způsobuje 

její neplatnost. 
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zmíněnou zásadu, že veškeré nepeněžité vklady musí být splaceny ještě před podáním návrhu 

na zápis společnosti do obchodního rejstříku anebo před podáním návrhu na zvýšení 

základního kapitálu společnost a druhé ustanovení definuje zákonem stanovené lhůty pro 

splacení vkladů peněžitých a emisního ážia v okamžiku podání návrhu na zápis. Před 

podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno minimálně 

30% připadajících na každý peněžitý vklad a zároveň musí být splaceno kompletní emisní 

ážio.
9
 Celková výše splacených peněžitých vkladů a nepeněžitých vkladů musí činit alespoň 

100  000 Kč. Pokud má společnost pouze jednoho zakladatele, musí podle § 111 odst. 2 

obchodního zákoníku splatit veškeré peněžité i nepeněžité vklady ještě před podáním návrhu 

na zápis společnosti do obchodního rejstříku. (Štenglová, 2006) Zbylou nesplacenou část je 

společník povinen uhradit ve lhůtě a za podmínek stanovených ve společenské smlouvě, 

avšak nejpozději ve lhůtě 5 let od vzniku společnosti, popřípadě ode dne převzetí závazku 

splacení vkladu. (Dvořák, 2008) 

 

3.4 Obchodní podíl  

 Pro společnost s ručením omezeným je pojem obchodní podíl definován v ustanovení 

§114 odst. 1 obchodního zákoníku. Podíl je zde definován jako účast společníka na 

společnosti, z které pro společníka vyplývají následná práva a povinnosti. Výše obchodního 

podílu je zpravidla stanovena podle poměru vkladů společníka k základnímu kapitálu 

společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Z obchodního zákoníku vyplývá možnost 

stanovit výši podílu u společnosti s ručením omezeným bez vazby na výši vkladu společníka 

do základního kapitálu. (Štenglová, 2006) 

Společnosti s ručením omezením je umožněno nerovné postavení společníků ve 

společnosti s ohledem na jejich měřítko účasti. Nerovné postavení společníků se odvíjí od 

charakteru společnosti, jelikož kapitálová účast není jedinou možnou formou účasti 

společníků na společnosti, protože společníkům mají možnost se osobně podílet na činnosti 

společnosti, což může být oprávněným důvodem pro zvýšení jejich podílu. Pokud společníci 

výše zmíněné možnosti vycházející z ustanovení §114 odst. 1 obchodního zákoníku a stanoví 

výši obchodního podílu bez ohledu na výši vkladu anebo jen s omezenou vazbou na jeho výši, 

měl by být takovýto postup vždy řádně odůvodněn jiným přínosem takto zvýhodněného 

společníka pro společnost. V případě, že tak nebude učiněno, by se mohlo jednat o výkon 

                                                 
9
 Emisní ážio představuje souhrn prostředků, které společníci poskytli nad rámec své vkladové povinnosti do 

základního kapitálu. Poskytnuté prostředky nejsou evidovány v obchodním rejstříku, jelikož nepodléhají 

povinnosti zápisu. (Dvořák T., 2008, s. 333) 
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práva popírající zásady poctivého obchodního styku, která, jak plyne z ustanovení §265 

obchodního zákoníku, nepoužívá právní ochrany. Z tohoto důvodu by mohla být část 

společenské smlouvy neplatná a pro výpočet obchodního podílu společníků by pak platilo 

základní pravidlo vycházející z ustanovení §114 odst. 1 obchodního zákoníku. (Štenglová, 

2006) 

 Podle ustanovení §114 odst. 2 obchodního zákoníku má každý společník právo pouze 

na jeden podíl na společnosti s ručením omezeným. Jestliže se společník při zvýšení 

základního kapitálu účastní na základním kapitálu dalším vkladem, je tento vklad připočten ke 

vkladu prvotnímu, což vede ke zvýšení dosavadního vkladu o hodnotu nového vkladu. 

V souvislosti s takovýmto zvýšením vkladu může dojít také k zvýšení obchodního podílu, což 

nemusí být pravidlem, neboť na zvýšení kapitálu se mohou podílet v poměru svých 

obchodních podílů všichni společníci. V takovém to případě se výše jejich podílu nemění. 

(Štenglová, 2006) 

 

3.5 Zvýšení základního kapitálu 

 Základní kapitál je možno zvýšit pomocí peněžitých a nepeněžitých vkladů. V případě 

procese zvyšování základního kapitálu pomocí peněžitých vkladů, musí být splněna základní 

podmínka, která spočívá v kompletním splacení dosavadních peněžitých vkladů. (Švarc, 

2009) Naproti tomu na základě ustanovení §142 obchodního zákoníku proces zvýšení pomocí 

nepeněžitých vkladů je přípustný nezávisle na tom, zda byly dosavadní peněžité vklady 

splaceny či nikoliv. Vzhledem k tomu, že podle ustanovení §59 odst. 2 třetí věty obchodního 

zákoníku musí být veškeré nepeněžité vklady splaceny ještě před zápisem výše základního 

kapitálu do obchodního rejstříku, je zvýšení základního kapitálu ve skutečnosti možné jen 

v případě splacení v plném rozsahu veškerých peněžitých a nepeněžitých vkladů.  

 Zvýšení základního kapitálu je možné i v situaci, kdy došlo k úplnému splacení 

peněžitých vkladů, ale avšak tato skutečnost nebyla doposud zaznamenána v obchodním 

rejstříku, neboť podle §142 obchodního rejstříku je zvýšení základního kapitálu vázáno na 

splacení vkladů, nikoliv na rejstříkový zápis, který je podstatný z hlediska existence ručení 

společníků. (Dvořák, 2008) 

V procesu zvýšení základního kapitálu není zákonem stanovená žádná maximální 

hranice, kterou nelze překročit. Při zvýšení základního kapitálu musí být respektováno 
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pravidlo, že výše vkladu všech společníků musí dosahovat minimální stanovené výše 

20 000 Kč a základní kapitál bude po procesu zvýšení dělitelný na celé tisíce.
10

  

 

Zvýšení základního kapitálu může být provedeno novými vklady, nebo z vlastních 

zdrojů společnosti. 

 

3.5.1 Zvýšení základního kapitálu novými vklady 

 Tento způsob zvýšení základního kapitálu je označován jako efektivní zvýšení 

základního kapitálu, neboť dochází ke zvýšení výše čistého obchodního majetku společnosti. 

(Štenglová, 2006) Efektivní zvýšení základního kapitálu je upraveno v ustanovení §143 

obchodního zákoníku a jeho princip spočívá v získání nových prostředků pro společnost. 

(Dvořák, 2008) Společnost s ručením je uzavřená korporace, ve které se nachází relativně 

silné členství. Takovéto koncepci odpovídá úprava přednostního práva, které vychází 

z ustanovení §143 odstavce 1 obchodního zákoníku, kde udává, že přednostní právo spadá do 

majetkových práv společníků a svojí povahou jim zajišťuje, že se v případy změny výše 

základního kapitálu nezmění jejich dosavadní postavení ve společnosti. Předností právo 

společníků neplatí absolutně, jelikož obchodní zákoník připouští odchylky ve společenské 

smlouvě a současně upravuje omezení tohoto práva: 

a) přednostní právo přichází v úvahu pouze tehdy, jedná-li se o zvýšení základního 

kapitálu prostřednictvím peněžitých vkladů. Pokud jsou poskytovány vklady 

nepeněžité, je zákonem respektována úprava jejich věcného významu pro 

společnost a jejich přímou vazbu na osobu vkladatele a přednostní právo zde 

vylučuje. V situaci, kdy na základě rozhodnutí valné hromady bude základní 

kapitál zvýšen pomocí obou druhů vkladů, mohou společníci realizovat přednostní 

právo pouze k takové části zvýšení, která připadá vkladům peněžitým; 

b) ve společenské smlouvě může být zakomponováno ustanovení, které přednostní 

právo zcela vylučuje. Takovéto ustanovení vychází z projevu vůle společníků, 

která spočívá v budoucím závazku, umožnit vstup do společnosti veškerým 

osobám, které se zaváží převzít vkladovou povinnost, což se ve skutečnosti 

projevuje jako možnost rozhodnutí valné hromady, že závazek k novému vkladu 

bude převzat konkrétní osobou. Zákonnou úpravou je dovolené pouze vyloučení 

přednostního práva, nikoliv jeho modifikace, která by spočívala v odlišné úpravě 

                                                 
10

 Poznámka autora: obchodní zákoník nebere v potaz matematické zákony, které umožňují nedělitelný zbytek.  
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tohoto práva pro jednotlivé společníky, jelikož by tím byla porušena zásada 

stejného zacházení se všemi společníky; 

c) přednostní právo nelze být využito samotnou společností, v případě pokud je 

dočasně součástí jejího majetku vlastní obchodní podíl; 

d) jestliže ovládaná osoba měla v součásti majetku podíl na osobě ovládající, nesmí 

prostřednictvím práva nabývat obchodní podíl na společnosti ji ovládající. 

(Pokorná, 2009) 

Společníci obecně nabývají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu 

podle výše svých obchodních podílů, ale pomocí společenské smlouvy může být určen zcela 

odlišný způsob stanovení poměru, popřípadě společenská smlouva má pravomoc toto právo 

zcela vyloučit. Společníci mají možnost se přednostního práva vzdát a to mlčky, anebo 

výslovně. Výslovně se společník vzdává svého přednostního právo prostřednictvím 

písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem anebo pomocí prohlášení o vzdání se 

práva uděleným na zasedání valné hromady. Takovéto prohlášení musí být výslovně uvedeno 

v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. Výslovné vzdání se přednostního práva na 

zvýšení základního kapitálu je právně zavazující také vůči právním nástupcům společníka. 

(Dvořák, 2008) 

Mlčky se svého práva společníci vzdávají fakticky díky své nečinnosti, která je 

projevem nevyužití lhůty stanovené ve společenské smlouvě či stanovami. V případě, kdy 

uvedené dokumenty takovouto lhůtu žádným způsobem nestanovují, mohou společníci využít 

přednostního práva do jednoho měsíce ode dne, kdy byli seznámeni s usnesením valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu pomocí nových vkladů, jelikož obchodní zákoník 

váže počátek této doby okamžik, kdy se společník dozvěděl o rozhodnutí valné hromady, je 

tato lhůta pro využití přednostního práva ve své podstatě zcela subjektivní. Pokud se byť 

jeden ze společníků z jakéhokoliv důvodu nedozví o rozhodnutí valné hromady, nepočíná pro 

něj tato lhůta běžet. Z tohoto důvodu je autor práce toho názoru, že by ve společenské 

smlouvě či stanovách měla být stanovena lhůta odchylně, a to v návaznosti na okamžik, kdy 

se společník dozvěděl, popřípadě mohl dozvědět o tom, že došlo k usnesení valné hromady o 

zvýšení základního kapitálu. (Štenglová, 2006) 

 Samotný proces zvýšení základního kapitálu novými vklady je zákonem přísně 

formalizován a musí být v plné výši splněny základní podmínky. V první řadě musí být 

splněna podmínka úplného splacení veškerých peněžitých vkladů. Druhou základní 

podmínkou je přijetí idey o postupu zvýšení, na kterou navazuje svolání zasedání valné 

hromady, která rozhoduje o konkrétním postupu. Pozvánka na takovéto zasedání valné 
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hromady musí obsahovat, zákonem striktně formalizované náležitosti, kterými jsou návrh 

těchto údajů: 

a) částka, o níž se zvýší základní kapitál; 

b) lhůta, v níž musí být závazky ke zvýšení vkladu u dosavadních společníků nebo 

k převzetí extraneem převzaty; 

c) v případě nepeněžitého vkladu předmět a částku, která se započítává na vklad 

společníka na základě znaleckého posudku. 

 

Samotné rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je součástí pravomocí valné 

hromady, která je usnášeníschopná prostřednictvím kvalifikované dvoutřetinové většiny hlasů 

všech společníků. O výsledném rozhodnutí valné hromady musí být učiněn řádný notářský 

zápis. V případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu prostřednictvím nepeněžitého 

vkladu společníka, daný společník nevykonává své hlasovací právo. Pokud se některý ze 

společníků neúčastní takovéto valné hromady, tak má právo využít na základě ustanovení 

§127 odst. 7 dodatečné souhlasné prohlášení, které musí být formou notářského zápisu.  

 Z dikce obchodního zákoníku lze usuzovat, že valná hromada musí stanovit konkrétní 

pevnou výši částky, o kterou bude základní kapitál nevýšen, jelikož zákon neumožňuje 

stanovení určení této částky prostřednictvím rozpětí, popřípadě pomocí minima či maxima. 

Poté, co bylo valnou hromadou rozhodnuto o efektivním zvýšení základního kapitálu, je 

podstatné stanovit lhůtu limitující převzetí vkladové povinnosti, která by měla být natolik 

postačující, aby nedocházelo ke střetu s lhůtami souvisejícími s realizací přednostního práva 

k převzetí nového vkladu. Tyto lhůty mohou na sebe kontinuálně navazovat. Lhůta k převzetí 

vkladové povinnosti v žádném ohledu nemůže být zaměňována s lhůtou na splacení vkladů, 

která je upravena výhradně ve společenské smlouvě. (Pokorná, 2009) 

Pokud, dojde k uplynutí lhůty k převzetí závazku ke zvýšení vkladu či nového vkladu 

a závazky ke zvýšení základního kapitálu nebyly naplněny vůbec anebo jen z určité části 

navrhovaného zvýšení, dochází k situaci, kdy je zvýšení základního kapitálu neúčinné. 

V takovémto případě je společnost povinna upisovatelům vrátit veškerá plnění přijata 

v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, a to také spolu s výší úroku poskytovaného 

obchodními bankami v daném místě a čase určeném prostřednictvím sídla společnosti 

vyplývajícího ze smlouvy o běžném účtu ke dni, kdy bylo upisování shledáno neúčinným, 

tedy ke dni následujícím po posledním dni uplynulé doby. Společnost je tak povinna učinit 

bez zbytečného odkladu. Obdobná povinnost platí pro společnost v případě, kdy rejstříkový 

soud pravomocně zamítl návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 
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V takovémto případě povinnost k vrácení vkladů nastává dnem následujícím po dni právní 

moci rozhodnutí rejstříkového soudu. (Dvořák, 2008) 

Samotný závazek ke zvýšení základního kapitálu je zcela dobrovolný, jelikož nikoho 

nelze nutit, aby se jeho prostřednictvím zavázal proti své vůli, dokonce ani v tom 

nejzávažnějším existenčním případu společnosti. Závazek je převzat prostřednictvím 

písemného prohlášení zájemce, které musí obsahovat náležitosti týkající se částky, o kterou 

bude základní kapitál zvýšen, předmět případného nepeněžitého vkladu a částku, kterou se 

započítá na vklad společníka na základě znaleckého posudku a lhůtu upravující splacení 

vkladů. Extraneus musí také prohlásit, že přistupuje a zároveň souhlasí se společenskou 

smlouvou spolu se stanovami. Prohlášení musí být provedeno písemně, s úředně ověřeným 

podpisem, a nabývá účinnosti dnem doručení do sídla společnosti. (Pokorná, 2009) 

 

3.5.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů  

 Tato možnost zvýšení základní společnosti spadá do kategorie deklaratorního zvýšení 

a v praxi se často setkáváme také s pojmem nominální zvýšení, neboť nemá větší vliv na výši 

čistého obchodního majetku společnosti. Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 

společnosti dochází k účetnímu převodu konkrétní části volných zdrojů společnosti do 

základního kapitálu. Prostřednictvím tohoto převodu je zvýšen vklad každého společníka 

v poměru, který vychází z dosavadních vkladů společníků. (Štenglová, 2006). Poměř změny 

vkladů je určen kogentně, jelikož ve společenské smlouvě nemůže být určen jiný způsob 

stanovení rozsahu změn vkladů v případě zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 

společnosti. Přestože dochází ke změně výše vkladů společníků, tak společníci sami 

nepřebírají žádnou vkladovou povinnost, jelikož jak už bylo naznačeno výše, zdroje na 

zvýšení byly vyprodukovány z činnosti společnosti. Hlavní důvod pro takovéto zvýšení 

základního kapitálu je převážně ekonomický, jelikož zvýšený základní kapitál je ukazatel, 

který vede k posílení důvěryhodnosti společnosti ve vztahu ke třetím osobám.
11

 (Pokorná, 

2009) 

 V procesu týkajícího se zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti 

musí být dodrženy následující zásady: 

a) nejprve musí dojít ke sválení valnou hromadou řádné, mimořádné nebo mezitímní 

uzávěrky a k ověření, zda jsou v ní vykázány volné zdroje pro zvýšení základního 

kapitálu; 

                                                 
11

 Například se může jednat o banky či potencionální investory. 
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b) následně po schválení uzávěrky dochází k určení hranice zvýšení, která je dána 

rozdílem výše vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervního 

fondu. Ke zvýšení tedy může dojít pouze v případě, kdy hodnota vlastního kapitálu 

převyšuje součet základního kapitálu spolu s rezervním fondem; 

c) auditor musí ověřit účetní uzávěrku, na jejímž základě má být provedeno zvýšení 

základního kapitálu; 

d) účetní uzávěrka musí být sestavena z údajů, které byly nejpozději zjištěny ke dni, od 

něhož se v den rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních 

zdrojů neuplynulo více než šest měsíců. Pokud došlo od provedení řádné nebo 

mimořádné účetní závěrky k vypracování ještě mezitímní uzávěrky, ze které 

vyplynulo, že společnost nedisponuje potřebnými vlastními zdroji, tak nelze 

k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu použít údaje z řádné či mimořádné 

uzávěrky a následně nelze nemůže být rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu 

prostřednictvím vlastních zdrojů; 

e) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu by mělo obsahovat částku, o 

níž má být základní kapitál zvýšen a současně musí konkrétně určit zdroj, který bude 

využit k navýšení základního kapitálu. Dále pak z usnesení musí jasně vyplívat nová 

výše připadající na vklad každého společníka. Tyto náležitosti musí být deklarovány 

již v pozvánce na valnou hromadu, která se má zvýšením zaobírat; 

f) samotné rozhodnutí valné hromady musí podpořeno kvalifikovanou dvoutřetinovou 

většinou hlasů veškerých společníků a o rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. 

(Pokorná, 2009) 

´ 

Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 

 Ustanovení §145 obchodního zákoníku určuje povinnosti pro jednatele, která spočívá 

v podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to bez 

zbytečného odkladu. Před podáním návrhu musí být splněna podmínka splacení alespoň 

zákonem stanovené 30% minimální výše peněžitých vkladů nebo uzavřena dohoda o 

započtení.  

Vklady nepeněžité a emisní ážio není v zákoně v tomto ohledu blíže specifikováno, 

proto musí dojít k úplnému splacení. (Dvořák, 2008) Zvýšení základního kapitálu je účinné ke 

dni zápisu jeho nové výše do evidence obchodního rejstříku. Společnost s jedním společníkem 

je povinna splnit podmínky, které vycházejí z ustanovení §111 odstavce 2, tedy povinnost 
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splatit základní kapitál v plné výši, popřípadě nové vklady zvyšující hodnotu původního 

základního kapitálu. (Pokorná, 2009)  

 

3.6 Snížení základního kapitálu 

 Snížení základního kapitálu patří k druhé případné změně jeho výše. Také v případě 

snížení základního kapitálu musí být dodrženy dílčí pravidla, která stanoví, že po snížení 

základní kapitálu nesmí jeho výše klesnout pod zákonem stanovenou minimální hranici 

200 000Kč. Dále platí stejná zásada jako u zvýšení základního kapitálu, kdy vklad každého 

společníka musí dosáhnout alespoň zákonem stanovenou minimální výši 20 000Kč a 

dělitelnost základního kapitálu po snížení musí být na celé tisíce.  

Při tomto postupu je třeba brát ohled na oprávněná práva především společníků a 

věřitelů. Společnost je vždy odpovědná za své závazky vůči třetím osobám celým svým 

majetkem, avšak základní kapitál představuje činitel garanční funkce a ukazatel objemu 

prostředků, který je společnost povinna mít případně k dispozici, tudíž snížením základního 

kapitálu současně snižuje i množství prostředků, které je společnost takovýmto způsobem mít 

k dispozici. (Dvořák, 2008)  

 Současná právní úprava nerozlišuje mezi procesem snížení základního kapitálu 

pomocí efektivního či nominálního snížení jeho výše, jelikož samotný proces snížení je 

stejný. S tím rozdílem, že výsledkem efektivního snížení základního kapitálu dojde k poklesu 

reálné výše obchodního majetku společnosti. V současnosti je tato problematika upravena 

v ustanovení §§ 146-147 obchodního zákoníku. (Dvořák, 2008) 

Nominální snížení základního kapitálu může být způsobeno hospodářskými potíži 

společnosti, kdy prostřednictvím této možnosti bude vyrovnána ekonomická ztráta. 

K efektivnímu snížení dochází zejména při nadbytečném vázání peněžních prostředků ve 

vlastním kapitálu a v souvislosti s tím uvolnění těchto prostředků ve prospěch společníků. 

K efektivnímu snížení základního kapitálu může dojít také v souvislosti s nutností vypořádat 

uvolněný obchodní podíl. (Pokorná, 2010) 

Rozhodnutí o případném náleží výhradní působnosti valné hromady, jejíž právoplatné 

usnesení je vázáno na kvalifikovanou dvoutřetinovou většinu hlasů všech společníků.  O 

rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis.  

Poté, co bylo navrženo snížení základního kapitálu, je nezbytné svolat ustanovující 

valnou hromadu. Pozvánka na takovouto valnou hromadu musí kromě obecných ustanovení 

obsahovat také následující návrh údajů: 
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a) částku o níž bude provedeno snížení základního kapitálu; 

b) údaj o změně výše vkladů jednotlivých společníků; 

c) zda bude částka, o níž se má být snížen základní kapitál, celá nebo zčásti vyplacena 

společníkům nebo zda jejím prostřednictvím bude prominuta povinnost splatit vklad 

anebo případný odlišný způsob jak bude daná částka využita. (Dvořák, 2008) 

Pří snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezením jsou dána určitá 

omezení a povinnosti, které jsou jednatelé povinni dodržet. V první řadě je omezení 

nemožnosti snížení základního kapitálu pod minimální hranici 200 000Kč, současně musí být 

zachována také minimální výše vkladů, která činí 20 000Kč na společníka. V případné 

nedodržení této podmínky je pádným důvodem pro zrušení společnosti soudem na základě 

ustanovení §68 odst. 6, písm. c) obchodního zákoníku. (Štenglová, 2006) Dalším velmi 

podstatným omezením je provedení rovnoměrného snížení, jelikož nemůže být akceptováno 

rozhodnutí, na jehož základě by došlo k úplnému zaniknutí vkladu některého ze společníků.
12

 

Nerovnoměrné snížení vkladů lze pouze tehdy, pokud s tím souhlasí všichni společníci anebo 

pokud se jedná o snížení základního kapitálu o výši doposud nesplaceného vkladu. (Dvořák, 

2008)  

Věřitelská stránka snížení základního kapitálu je specifikována v ustanovení §147. 

Toto ustanovení ochraňuje právní postavení věřitelů, neboť prostřednictvím snížení 

základního kapitálu může dojít k poklesu jeho významu v souvislosti s garanční funkcí. 

(Pokorná, 2010) Proto na základě usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu jsou 

jednatelé povinni toto rozhodnut zveřejnit v obchodním rejstříku, a to do 15. dne od přijetí 

tohoto rozhodnutí. Takovéto zveřejnění nepostačí pouze jednou, nýbrž zveřejnění ohledně 

snížení základního kapitálu musí být publikováno dvakrát a to s časovým odstupem 30 dnů. 

Součástí oznámení musí být výzva věřitelům, aby přihlásili své pohledávky u společnosti ve 

lhůtě 90 dnů po druhém oznámení.  

Výjimku tvoří pouze situace, kdy je základní kapitál snížen prostřednictvím 

nominálního způsobu za účelem: 

a) úhrady ztráty 

b) vytvoření rezervního fondu 

c) úhrady ztráty a vytvoření rezervního fondu 

 

                                                 
12

  Výjimku tvoří pouze situace, při níž dochází v důsledku snížení zaniknutí vkladu připadajícího na uvolněný 

vlastní obchodní podíl, který se nachází v majetku společnosti. (Dvořák, 2008, s. 348) 
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Ve výše zmíněných případech povinnost týkající se výzvy věřitelům k přihlášení jejich 

pohledávek neplatí, avšak povinnost publikace oznámení se vztažena i na tento případ. 

Nepřihlášení pohledávek věřitelů v rámci uvedených lhůt nemá žádný vliv na promlčení nebo 

prekluzi jejich pohledávek, dokonce není ani dotčen ani běh promlčecích nebo prekluzívních 

lhůt. Zároveň na marné proběhnutí lhůty nemá vliv existující zajištění či splatnost takovýchto 

pohledávek. Jediný důsledek marného proběhnutí lhůty spočívá v tom, že věřitelé, kteří 

provedli přihlášení pohledávek, mají právo na přiměřené zajištění svých pohledávek či na to, 

aby byly jejich pohledávky vůči společnosti uspokojeny. Společnost má možnost přihlášené 

pohledávky buď pohledávky přiměřeně zajistí
13

, případně je zcela uspokojí. Naopak věřitelé 

se nemohou domáhat uspokojení, pokud jejich pohledávka není dospělá a společnost je bez 

zbytečných okolků ochotna tuto pohledávku přiměřeně zajistit. Na druhé straně společnost 

nemůže odmítnout zajištění nebo uspokojení pohledávek těch věřitelů, kteří provedli řádné a 

včasné přihlášení svých pohledávek. (Dvořák, 2008) 

Následně po ukončení závazku zajištění nebo uspokojení pohledávek, jsou jednatelé 

povinni podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tento 

návrh musí mít v souladu s ustanovením §32 odst. 1 obchodního zákoníku úředně ověřen 

pravost podpisů jednotlivých jednatelů. Společnosti náleží na základě ustanovení §147 odst. 3 

Obchodního zákoníku povinnost ještě před zápisem snížení základního kapitálu prokázat 

splnění veškerých stanovených podmínek, které jsou tvořeny dodržením postupu při 

zveřejnění úmyslu snížit základní kapitál a přiměřeném zajištění včas přihlášených 

pohledávek. (Štenglová, 2006)  

 Z ustanovení §32 odst. 2 obchodního zákoníku vyplývá, že podaný návrh na zápis 

snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být doložen listinami 

prokazující, že snížení proběhlo, a listinami, které jsou zakládány do sbírky listin. Dodržení 

15 denní lhůty lze doložit doby přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu a 

doby podání žádosti o zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a ověření o přiměřeném 

zajištění včas doložených pohledávek věřitelů lez prokázat prostřednictví doložení seznamu 

věřitelů. Dalším podstatným dokument, který je třeba doložit, je notářský zápis o usnesení 

valné hromady o snížení základního kapitálu. (Bartošíková a Štenglová, 2006, s. 260) V této 

souvislosti je podstatné uvést, že jednatelé jsou povinni předložit soudu návrh na změnu 

základního kapitálu a výše zmíněné dokumenty s přesnými a pravdivými údaji. V případě 

                                                 
13

 Přiměřené zajištění je upraveno obecnou úpravou zajištění závazků. Toto zajištění může být provedeno 

nejrůznějšími způsoby, kdy mezi nejtypičtější patří zástavní právo nebo kauce. Věřitel není povinen přijmout věc 

nebo právo jako jistotu do částky vyšší, než kolik činí dvě třetiny její odhadované hodnoty. Výjimku tvoří pouze 

vklady v bankách a státní cenné papíry. (Dvořák, 2008, s. 349) 
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nedodržení této povinnosti, je jednateli spáchán trestní čin zkreslování údajů o stavu 

hospodaření a jmění vycházející z ustanovení zákona §254 trestního zákona č. 40/2009 sb. ve 

znění pozdějších předpisů. (Dvořák, 2008) 

Na základě vyhovění soudu návrhu se snížení základního kapitálu stává účinné ode 

dne, kdy došlo k zápisu této změny do obchodního rejstříku a zároveň má tento zápis 

konstitutivní účinky.  

Po provedení zápisu o snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku, lze v případě 

efektivního snížení přistoupit k poskytnutí plnění společníkům, teda za předpokladu, kdy 

společnost vlastní reálné zdroje, které lze k takovémuto plnění využít. V případě 

deklaratorního snížení základního kapitálu platí, že od data zapsání změny základního 

kapitálu, lze prominout povinnost splatit doplatek ke vkladu či jeho části. Výše zmíněné 

platby společníkům nemůžou být chápány jako vrácení vkladů, které je výslovně zakázané 

v ustanovení §123 odst. 3 Obchodního zákoníku. (Dvořák, 2008)  

 

3.6.1 Povinné snížení základního kapitálu 

 Obchodní zákoník v určitých případech ukládá společnosti s ručením omezeným 

povinnost snížit základní kapitál. Tato povinnost nastává v případě, kdy na společnost přejde 

její vlastní obchodní podíl a společnost nepřijme jiné opatření o naložení s nově uvolněným 

obchodním podílem. K takovéto situaci může dojít: 

a) při vyloučení společníka ze společnosti na základě ustanovení §113 Obchodního 

zákoníku; 

b) při vyloučení společníka za společnosti na základě ustanovení §121 Obchodního 

zákoníku; 

c) ukončení účasti společníka na základě rozhodnutí soudu podle §148, 149 a 149a 

Obchodního zákoníku; 

d) v případě kdy podíl nepřichází na dědice či právního nástupce společníka podle §116 

Obchodního zákoníku; 

e) v ostatních situacích, kdy společnost nabude vlastní obchodní podíl dle §120 

Obchodního zákoníku. 

Také při výše zmíněných případech může dojít ke snížení základního kapitálu pouze 

v případě, kdy snížený základní kapitál neklesne pod zákonem stanovenou minimální hranici 

200 000 Kč.  
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3.7 Praktické příklady  

  U společnosti s ručením omezeným, jakožto nejčastěji využívanou právní formou 

kapitálové společnosti, dochází v praxi k častým změnám výše základního kapitálu. Z tohoto 

důvodu autor práce v následující podkapitole demonstruje na fiktivních společnostech 

příklady, které se zaměřují na efektivní a deklaratorní způsob zvýšení a snížení základního 

kapitálu společnosti s ručením omezeným. Tyto příklady prakticky demonstrují výše 

zmíněnou teorii, která vychází ze současného českého obchodního práva.  

 

Příklad č. 1 efektivní zvýšení základního kapitálu 

 První situace využívá ke zvýšení základního kapitálu nové vklady společníků, na 

základě využití přednostního práva. Nové vklady jsou společnosti poskytnuty ve formě 

peněz. 

 Jednatelé společnosti ECON, spol. s r. o. se sídlem Praha, Karlovo nám. 22, PSČ 110 

00, IČ:44211852, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze svolali dne 3. 2. 

2011 valnou hromadu, která měla na programu zvýšení základního kapitálu peněžitými 

vklady.  

 Usnesení valné hromady obsahuje dle ustanovení §143 odst. 3 tyto povinné náležitosti: 

a) zvýšení základního kapitálu o 510 000Kč, což znamená zvýšení z dosavadních 

510 000Kč na 1 020 000Kč; 

b) lhůta, v níž musí být závazky převzaty, činí 1 měsíc od konání valné hromady; 

c) zvýšení základního kapitálu prostřednictvím peněžitých vkladů.  

 

Dne 3. 2. 2011 byla splněna povinnost provedení notářského zápisu, který osvědčil 

jednání valné hromady a potvrdil přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu, 

prostřednictvím hlasováním zvednutí ruky. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení 127 

odst. 4 obchodního zákoníku. Návrh byl podpořen 51 hlasy, což se rovná 100 % všech hlasů. 

Součástí notářského zápisu je také potvrzení o přijetí usnesení bodu 2 programu valné 

hromady, který spočívá v určení výše účasti společníků na zvýšení základního kapitálu, kdy: 

a) společníkovi Zdeňku Peltzovi, r. č. 500121/044, bytem Praha 10, Nedvězská 2881, 

PSČ 100 00 se nabízí vklad 250 000 Kč; 

b) společníkovi Martinu Braunovi, r. č. 580713/635, bytem Praha 2, Legerova 2, PSČ 

120 000 se nabízí vklad 260 000 Kč.  
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 Oba dva výše zmínění společníci se rozhodli využít své právo dle §143 odst. 1 o 

přednostním právu společníků, tudíž se zavázali splatit vklad do 15 dnů od podání prohlášení 

o převzetí závazku ke zvýšení vkladu. Podpis na prohlášení musí být na základě ustanovení 

§143 odst. 6 úředně ověřen.  

 Po převzetí závazků obou společníků bude činit vklad společníka Zdenka Peltze činit 

500 000 Kč a vklad společníka Martina Brauna činit 520 000 Kč.  

 Další povinností, kterou je v tomto případě potřebné splnit, je podání návrhu na 

zvýšení základního kapitálu jednateli, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti převzetí 

vkladů. Před podáním návrhu musí být splněna podmínka vycházející z §145 o splacení 

minimální výše 30 % na každý peněžitý vklad, případně uzavření dohody o započtení. 

 Zápis do obchodního rejstříku o zvýšení základního kapitálu byl proveden 1. 3. 2011 a 

má konstitutivní účinky, což znamená, že nezvýšení základního kapitálu dochází až 

provedením zápisu do obchodního rejstříku. 

 

Příklad č. 2 deklaratorní zvýšení základního kapitálu 

 Je typickým příkladem deklaratorního zvýšení základního kapitálu, jelikož ke zvýšení 

dochází prostřednictvím vlastních zdrojů společnosti. 

 Jednatelé společnosti PROTON, spol. s r. o. se sídlem Protivín, Švermova 899, PSČ: 

398 11, IČ: 512079 zapsané v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Českých 

Budějovicích svolali dne 2. 5. 2011 valnou hromadu za účelem projednání zvýšení základního 

kapitálu prostřednictvím vlastních zdrojů společnosti.  

Usnesení valné hromady obsahuje dle ustanovení §143 odst. 3 tyto povinné náležitosti: 

a) zvýšení základního kapitálu o 770 000Kč, což znamená zvýšení z dosavadní výše 

1 540 000 Kč na 2 310 000 Kč; 

b) užití nerozděleného zisku z minulých let jako zdroj pro financování zvýšení 

základního kapitálu; 

c) promítnutí zvýšení základního kapitálu na vkladech společníků: 

- společníkovi Mirkovi Vystrčilovi se zvyšuje vklad o 250 000 Kč, takže nová výše 

vkladu činí 750 000 Kč; 

- společníkovi Jarkovi Pražanovi se původní vklad zvyšuje o 260 000 Kč, tedy výše 

nového vkladu budu činit 780 000 Kč; 

- společníkovi BETE, s. r. o. se vklad zvyšuje o 260 000 Kč, takže nová výše vkladu 

se bude rovnat 780 000 Kč. 
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Dne 2. 5. 2011 byl proveden notářský zápisu, který osvědčil jednání valné hromady a 

potvrdil přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Na základě ustanovení zákona č. 

513/1991 Sb. a společenské smlouvy byla valná hromada uznána usnášeníschopnou.  

V rámci hlavního programu valné hromady bylo valnou hromadou přijato usnesení o 

schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2010. Rozdíl mezi výší základního kapitálu a sumě 

hodnoty základního kapitálu a rezervního fondu činí 1 250 000 Kč.  

Dále bylo prostřednictvím notářského zápisu osvědčeno přijetí valné hromady o 

následujícím usnesení: 

a) zvýšení základního kapitálu o 770 000 Kč, z částky 1 540 000 Kč na výslednou 

částku 2 310 000 Kč; 

b) zvýšení základního kapitálu z nerozděleného zisku 

c) následovné zvýšení vkladů společníků:  

- společníkovi Miroslavovi Vystrčilovi se zvyšuje vklad o 250 000 Kč, 

takže nová výše vkladu činí 750 000 Kč; 

- společníkovi Jaroslavovi Pražanovi se původní vklad zvyšuje o 260 000 

Kč, tedy výše nového vkladu budu činit 780 000 Kč; 

- společníkovi BETE, s. r. o. se vklad zvyšuje o 260 000 Kč, takže nová 

výše vkladu se bude rovnat 780 000 Kč. 

O tomto usnesení bylo hlasováno prostřednictvím zvednutí ruky. Rozhodný počet 

hlasů pro přijetí tohoto návrhu byl zjištěn dle ustanovení §127 odst. 4 obchodního zákoníku a 

také z ustanovení společenské smlouvy. Návrh podpořili všichni společníci, tj. Miroslav 

Vystrčil, Jaroslav Pražan a společnost BETE, s. r. o. zastoupená jednatelem Josefem 

Vrabcem. Návrh byl podpořen 154 hlasy, tedy 100 %.  

Zápis do obchodního rejstříku o zvýšení základního kapitálu byl proveden 1. 6. 2011 a 

má konstitutivní účinky, což znamená, že nezvýšení základního kapitálu dochází až 

provedením zápisu do obchodního rejstříku. 

 

Příklad č. 3 snížení základního kapitálu      

Zvýšením základního kapitálu, se autor práce rozhodl uvést pouze příklad na efektivní 

způsob snížení kapitálu a to z důvodu změny minimální výše základního kapitálu, která bude 

od roku 2014 díky novele zákona č. 90/2012., o obchodních společnostech a družstev 

stanovena na pouhou 1 Kč na vklad každého společníka. Z tohoto důvodu se dá předpokládat 

častější snížení základního kapitálu pomocí efektivního způsobu. Společnosti nebudou vázány 

povinnosti vlastnit velké množství základního kapitálu, jelikož podle novely nebude plnit 
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garanční funkci, které byla nahrazena novými ochrannými prvky, které vycházejí právě z toho 

novely. 

 Jednatelé společnosti ESOKOM, spol. s r. o. se sídlem v Kroměříži, Albertova 688, 

PSČ 767 01, IČ: 25517104 zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, svolali 

dne 10. 8. 2011 valnou hromadu, která měla na programu projednání snížení základního 

kapitálu. 

 Pozvánka na tuto valnou hromadu obsahuje dle ustanovení §146 odst. 3 následující 

povinné údaje: 

a) částka, o kterou se snižuje základní kapitál, tato částka činí 1 310 000 Kč a znamená to 

následné snížení základního kapitálu z 2 310 000 na 1 000 000 Kč 

b) změny výše vkladů společníků: 

- společníkovi Zbyňku Zlámalovi se snižuje vklad z původní výš 750 000 Kč o 

500 000 Kč na výslednou výši 250 000 Kč; 

- společníkovi Petru Čadovi se snižuje vklad z původní výše 780 000 Kč o 

280 000 Kč na výslednou výši 500 000 Kč; 

- společníkovi Václavu Kovářovi se snižuje vklad z původní výše 780 000 Kč o 

530 000 Kč na výslednou výši 250 000 Kč; 

c) lhůta vyplacení částky odpovídající snížení základního kapitálu společníkům. Tato 

lhůta je stanovena na 15 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního 

rejstříku. 

Takto uvedené náležitosti valné hromady jsou v úplném pořádku s principy, které 

limitují snížení základního kapitálu. Tyto principy vycházejí z ustanovení §108 odst. 1 a §109 

odst. 1 obchodního zákoníku a týkají se především minimální výše základního kapitálu a výše 

vkladu připadající na každého společníka. Dále pak ustanovení §146 odst. 2 obchodního 

zákoníku nepřipouští možnost nerovnoměrného snížení, pokud nedojde k dohodě mezi 

společníky.  

Dne 10. 8. 2011 byl proveden notářský zápis o usnesení valné hromady, která 

rozhodovala o efektivním snížení základního kapitálu. Na základě ustanovení vycházejíc ze 

zákona č. 513/1991 Sb. a společenské smlouvy byla valná hromada uznána 

usnášeníschopnou.  

Notářským zápisem bylo osvědčeno přijetí následujícího rozhodnutí v otázce snížení 

základního kapitálu: 

a) Snížení základního kapitálu o částku 1 310 000 Kč, což znamená snížení původní 

částky 2 310 000 Kč na novou výši 1 000 000 Kč; 
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b) Promítnutí do snížení výše vkladů společníků: 

- společníkovi Zbyňku Zlámalovi se snižuje vklad z původní výš 750 000 Kč o 

500 000 Kč na výslednou výši 250 000 Kč; 

- společníkovi Petru Čadovi se snižuje vklad z původní výše 780 000 Kč o 

280 000 Kč na výslednou výši 500 000 Kč; 

- společníkovi Václavu Kovářovi se snižuje vklad z původní výše 780 000 Kč o 

530 000 Kč na výslednou výši 250 000 Kč; 

O tomto usnesení bylo hlasováno prostřednictvím zvednutí ruky. Rozhodný počet 

hlasů pro přijetí tohoto návrhu byl zjištěn dle ustanovení §1467 odst. 2 obchodního zákoníku 

a také z ustanovení společenské smlouvy. Návrh podpořili všichni společníci, tj. Zbyněk 

Zlámal, Petr Čada a Václav Kovář celkem 231 hlasy, cože je 100 % všech hlasů. Výsledek 

hlasování byl zjištěn pozorováním hlasujících a proti výkonu hlasování nebyly vzneseny 

žádné námitky. O usnesení valné hromady byly vyhotoveny tři stejnopisy notářského zápisu a 

vydány předsedovi valné hromady.  

Zápis do obchodního rejstříku o snížení základního kapitálu byl proveden 1. 9. 2011 a 

má konstitutivní účinky, což znamená, že snížení základního kapitálu dochází až provedením 

zápisu do obchodního rejstříku. Následně po provedení zápisu je společnost povinna vyplatit 

společníkům peněžní plnění v poměru účasti jejich vkladů na snížení základního kapitálu. 

 

3.8 Podstatné změny vycházející ze zákona č. 90/2012., o obchodních 

společnostech a družstev 

 Zákon č. 90/2012., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o 

obchodních korporacích) je nová právní úprava, která má za úkol nahradit z části stávající 

obchodní zákoník. Jeho hlavním autorem je Bohumil Havel a zákon se věnuje především 

zákonné úpravě obchodních společností a družstev, jelikož závazkové právo bude obsaženo 

v novém občanském zákoníku.  

 Poslanecká sněmovna tento zákon ratifikovala dne 16. prosince 2011 a následné 

podepsání zákona prezidentem republiky došlo ve dne 20. února 2012. Zákon o obchodních 

korporacích je účinný stejně jako nový občanský zákoník od 1. ledna 2014.  

 Tento zákon byl koncipován z důvodu přijetí věcného záměru občanského zákoníku, 

což v první řadě koncepce nového zákona bere zřetel na absolutní postavení občanského 

zákoníku v odvětví soukromého práva. V další řadě se zákon o obchodních korporacích 

nepokouší jít cestou uměle vytvořeného vlastního pojmosloví a specifické pojmy přijme 
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pouze v rozsahu odůvodněného povahou věci, s přihlédnutím k tradičnímu pojetí obchodního 

práva. V neposlední řadě se v rámci obecné roviny řídí obecnými zásadami tak, jak jsou 

vytknuty ve věcném záměru občanského zákoníku. [14] 

 Základní kapitál v ustanovení §30 zákona o obchodních korporacích zůstává obecně 

zachován, byť je jeho definice částečně zjednodušena. Do zákona nebyly prozatím 

zakomponovány diskuze týkající se otázek o přehodnocení koncepce základního kapitálu 

vedené v rámci Evropské unie, a to zejména z důvodu, že shoda v řešení je plánována řádově 

v několika následujících letech. Nejpodstatnější změna proběhla u společnosti s ručením 

omezeným, kde základní kapitál pozbývá svou garanční funkci, která je nahrazena odlišnými 

a dle názoru autora účinnějšími opatřeními týkajících se ochrany věřitelů, mezi které patří 

zejména test insolvence, přísnější pravidla správy a pravidla týkající se podnikatelských 

seskupení. [14] 

 U společnosti s ručením omezeným došlo ke kompletní změně pojetí a výše 

základního kapitálu a vkladu. Základní kapitál je věcně zachován, ale s ohledem na snahu o 

zvýšení atraktivity společnosti s ručením omezeným a ztrátu garanční funkce základního 

kapitálu je jeho výše liberalizována, což je projevem jeho minimální výše vkladu v hodnotě 

1 Kč. Jeho maximální výše není zákonem o obchodních korporacích v žádném ohledu 

omezena.  

Obdobným způsobem je upraven základní kapitál společnosti s ručením omezeným ve 

Spolkové republice Německo, kde je minimální výše základního kapitálu v ustanovení  

MoMIG
14

 stanovena na 1EUR. [14] 

 Další podstatnou změnou v oblasti základního kapitálu je nevyžadování, aby ocenění 

předmětu nepeněžitého vkladu provedl znalec stanovený soudem, nýbrž postačí znalec určený 

dohodou zakladatele společnosti s konkrétním znalcem. Náležitosti znaleckého posudku jsou 

zákonem stanoveny, obdobně jako je dán zákaz, aby došlo k započtení předmětu vkladu ve 

vyšší míře, než na kolik byla stanovena jeho výše znalcem.  

 

 

 

                                                 
14

 MoMIG je zkratka pro Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 

(Zákon o modernizaci společnosti s ručením omezeným a pravidla a boj proti zneužívání), který nabyl účinnost 

dne 23. listopadu 2008. MoMIG tvoří stěžejní evropskou regulaci v oblasti obchodních korporací. 
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4 Akciová společnost 

 Historický vznik a. s. byl podnícen nástupem novověku a zvláště rozvojem 

zámořského obchodování, které bylo důsledkem velkých zeměpisných objevů. Mezi tehdejší 

nejslavnější historickou a. s. patřila janovská banka Sv. Jiří z roku 1345 až 1808. Skutečné 

akciové společnosti vznikly počátkem 17. století a střední Evropy takovéto společnosti 

pronikly zhruba až o sto let později. V Rakousko-Uherské monarchii byla první a. s. Wiener 

orientalische Compagnie, založená roku 1719. Na českém území se první společnost s touto 

právní formou objevila roku 1724 a byla založena na podstatné kapitálové účasti české 

šlechty, tato společnost podnikala v hedvábnickém průmyslu. Další významnou historickou 

akciovou společností je Pražská paroplavební společnost, která byla založena roku 1822. 

(Eiáš, 2010) 

 V současné době je a. s. charakterizována v českém obchodník zákoníku jako 

společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o konkrétní jmenovité 

hodnotě. Výše základního kapitálu odpovídá součtu jmenovitých hodnot akcií, které byly 

společností vydány. (Štenglová, 2012) Na základě svých typických charakteristických rysů 

patří a. s. do kategorie kapitálových obchodních společností, jejíž právní forma je starší než u 

výš zmíněné společnosti s ručením omezeným. (Klang, 2004)  

 Právní úprava týkající se a. s. je převážně obchodní zákoník, kdy pro společnost s tou 

právní formou jsou závazná také obecná ustanovení upravená v §56 až 75b, tedy za 

předpokladu, jejich platnost nenahrazuje zvláštní právní úpravu zabývající se vyloženě 

akciovou společností a jsou upravena v §154 až 220 obchodního zákoníku. (Švarc, 2009) 

Akciové společnosti se specifickou formou podnikatelské činnosti mohou být upraveny 

zvláštními zákony. Takovým společnostem jsou svěřovány značné peněžní prostředky a 

z tohoto důvodu pro ně zákon stanoví v určitých ohledech přísnější podmínky než pro ostatní 

společnosti touto právní formou podnikání. Takovými společnostmi jsou převážně: 

a) banky upravené zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o bankách); 

b) investiční společnosti a fondy upravené zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním 

investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o kolektivním investování); 

c) penzijní fondy upravené zákonem č. 42/1992 Sb., o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o penzijním připojištění); 

d) pojišťovny upravené zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví); 
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e) autorizované společnosti upravené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění 

pozdějších předpisů dále jen zákon o obalech). (Štenglová, 2012) 

 

4.1 Základní kapitál akciové společnosti 

Minimální výše základního kapitálu je upravena v ustanovení §162 odst. 3 obchodního 

zákoníku při veřejnou nabídkou akcií alespoň na částku 20 000 000 Kč, teda za předpokladu 

nestanoví-li zvláštní předpis částku vyšší. Základní kapitál společnosti založení na principu 

neveřejného upisování akcií, musí dosahovat minimální výše v podobě částky 2 000 000 Kč.  

Z výše zmíněného ustanovení jasně plyne minimální hranice základního kapitálu, 

která je na základě vlastností akciové společnosti podstatně vyšší, než je tomu u společnosti 

s ručením omezeným. U společností s neveřejnou nabídkou akcií je obchodní zákoník 

mírnější, jelikož základní kapitál bude tvořen pouze prostřednictvím vkladů zakladatelů a 

nenabízejí tak veřejnosti možnost investování do nově vznikající společnosti. V případě kdy 

vstupují do společnosti blíže nespecifikovaní investoři na základě veřejně adresované 

nabídky, je požadavek na základní kapitál podstatně vyšší, jelikož výše základního kapitálu 

takto zakládané společnosti respektuje požadavek Druhé směrnice, podle níž musí výše 

základního kapitálu akciové společnosti činit alespoň 25 000 EUR. (Pokorná, 2009) 

 Pro a. s. s předmětem podnikání, který je upraven ve zvláštních zákonech, platí 

speciální požadavky na výši základního kapitálu: 

a) počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a nemá poskytování 

investičních služeb omezené, musí na základě ustanovení §8a zákona č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o 

podnikání na kapitálovém trhu) činit v české měně částku odpovídající alespoň 

730 000 EUR; 

b) počáteční kapitál společnosti, která není bankou a není oprávněna poskytovat žádnou 

z investičních služeb uvedených v §4 odst. 2 písm. c) a g) zákona o podnikání na 

kapitálových trzích musí dosahovat v českých korunách alespoň částky odpovídající 

125 EUR; 

c) organizátor regulované trhu musí na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

disponovat základní kapitál odpovídající částce alespoň 730 000EUR; 

d) centrální depozitář musí mít na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

základní kapitál minimálně 100 000Kč; 
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e) penzijní fond musí na základě zákona o penzijním připojištění splnit minimální 

požadavek na základní kapitál ve výši  50 000 000Kč; 

f) zákon o bankách stanoví minimální hranici pro banky ve výši 500 000 000Kč, přičemž 

alespoň v této výši musí být tvořen vklady peněžitými; 

g) zákon o kolektivním investování sice přesnou minimální výši základního kapitálu pro 

investiční společnosti a investiční fondy konkrétně neupravuje, ale stanoví, že výše 

základního kapitálu musí umožňovat řádný výkon činnosti uvedených v žádosti o 

povolení k činnosti investiční společnosti či investičního fondu, navíc pro investiční 

fond platí podmínka, která spočívá ve splacení základního kapitálu prostřednictvím 

pouze vkladů peněžitých; 

h) dle ustanovení §9 zákona o pojišťovnictví se výše základního kapitálu odvíjí na 

základě skutečnosti, zda pojišťovna provozuje životní či neživotní pojištění a kolik 

odvětví pojištění celkem provozuje. Naopak pro zajišťovny je minimální výše 

základního kapitálu stanovena na základě ustanovení §9 odst. 3 zákona o 

pojišťovnictví na částku v hodnotě 1000 milionů Kč; 

i) pro autorizované společnosti podnikající na základě zákona o obalech platí zcela 

odlišná regulace základního kapitálu, jelikož zákon kogentně akcionářům upravuje 

jejich podíl na základním kapitálu. Podíl jednotlivého akcionáře popřípadě akcionářů 

jednajících ve schodě na základním kapitálu takovéto společnosti nesmí přesáhnout 

33 %.
15

 (Pokorná, 2009) 

 

Autor práce se rozhodl blíže specifikovat pojem akcie, který přímo souvisí se 

základním kapitálem akciové společnosti, jelikož základní kapitál je rozložen na určitý počet 

akcií o určité jmenovité hodnotě.  

 

Akcie  

 Akcie je upravena zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších 

předpisů. Akcie spadá do kategorie cenných papírů a s vlastnictvím akcie jsou přímo spojeny 

práva akcionáře jako společníka. Akcionář má na základě akcie právo se podílet na řízení 

akciové společnosti, na jejím zisku a případném likvidačním zůstatku při zániku společnosti. 

Akcie může být emitována v listinné podobě nebo v podobě zaknihované. (Švarc, 2009) 

                                                 
15

 V případě kdy překročení této výše nastane, je akcionář nebo akcionáři povinni tuto skutečnost bez zbytečných 

odkladů oznámit Ministerstvu životního prostředí a svůj podíl snížit na maximální hranici 33 % a to nejpozději 

do 1 roku ode dne, kdy bylo toto překročení zjištěno. 
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Akcie zaknihované mají v našem obchodním právu původ i důvod v přímé souvislosti 

s kuponovou privatizací, která v České republice proběhla z důvodu přechodu do koncepce 

tržního hospodářství. Akcie musí povinně obsahovat následující náležitosti: 

a) firmu a sídlo společnosti, 

b) její jmenovitou hodnotu, 

c) označení formy akcie (v případě akcie na jméno firmu, název či jméno akcionáře), 

d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, 

e) datum emise. (Klang, 2004) 

 

4.2 Vkladová povinnost společníků 

 U a. s. mají subskribenti ohledně vkladové povinnosti obdobné závazky jako 

společníci ve společnosti s ručením omezeným s tím rozdílem, že místo vkladů do společnosti 

jsou povinni splatit emisní kurs akcie. (Švarc, 2009) Emisní kurs akcie je definován jako 

částka, pomocí které společnost emituje své akcie, a které dle ustanovení §163a  obchodního 

zákoníku nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. V okamžiku úpisu akcií vzniká pro 

zakladatele a upisovatele závazek splatit emisní kurs. V případě nabytí zatímního listu, se 

stává jeho majitel okamžikem jeho nabytí povinen splatit zbytek emisního kursu způsobem a 

ve lhůtě stanovené v zakladatelských dokumentech, avšak převodce zatímního listu ručí za 

splnění tohoto závazku nabyvatele zatímního listu.  Pokud existuje vícero vlastníků zatímního 

listu, pak §176 odst. 3 obchodního zákoníku stanoví povinnost splacení zbytku emisního 

kursu společně a nerozdílně pro všechny vlastníky. (Dvořák, 2005) 

 

4.3 Splacení vkladů 

 Také pro upisovatele akcií a. s. platí povinnost vycházející z obecných ustanovení 

obchodních společností §59 odst. 2 obchodního zákoníku a ustanovení vztahujících se na 

akciové společnosti §175 odst. 1 písm. b) a §204 odst. 3 obchodního zákoníku ohledně 

splacení veškerých nepeněžitých vkladů ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení 

základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.  

Ustanovení §170 odst. 1 obchodního zákoníku definuje povinnost splatit případné 

emisní ážio před konáním ustavující valné hromady, což znamená také před zápisem 

společnosti do obchodního rejstříku. Před tímto zápisem také musí být splacena nejméně 

zákonem určená část peněžitých vkladů. Tento požadavek musí být splněn, jelikož ustanovení 
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vycházející z obchodního zákoníku zcela striktně trvá a případné nesplnění této povinnosti 

přísně sankciuje.  

V §204 odst. 2 obchodního zákoníku je stanoveno, že v případě upsání akcií sloužících 

k zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě vyplývající 

z ustanovení valné hromady splatit část jmenovité hodnoty akcií, nejméně však ve výši 30% a 

také je povinen zaplatit případné emisní ážio. V případě nesplacení zákonem stanovené 

minimální výše, je upsání akcií neúčinné.  

V obchodním zákoníku není výslovně stanovena lhůta pro splacení určené částky 

vkladu a případného emisního ážia, z tohoto důvodu musí být lhůta splacení určena tak, aby 

předcházela zápisu o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tento záměr zcela 

jasně vyplývá z ustanovení §206 odst. 1 obchodního zákoníku, podle kterého je 

představenstvo povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního 

rejstříku až po upsání akcií odpovídají rozsahu jeho zvýšení a po splacení 30% jejich 

jmenovité hodnoty, tedy pokud se jedná o peněžité vklady a případné emisní ážio.  

(Štenglová, Plíva, Tomsa, 2010) 

 

4.4 Změny výše základního kapitálu 

 Hodnota základního kapitálu a. s. se odvíjí od částky, která je uvedena ve stanovách 

společnosti a současně je tato částka zapsána v obchodním rejstříku. Právní účinek změny 

výše základního kapitálu nastává až od konstitutivního zápisu v obchodním rejstříku.  Z §173 

odst. 3 vyplývá, že valné hromadě postačí rozhodnout o změně výše základního kapitálu, 

neboť v důsledku takovéhoto usnesení valné hromady nastává automatická změna stanov a 

následně je představenstvo povinno odstranit nejasnosti, k nimž při jednání valné hromady 

mohlo dojít. (Eliáš, 2010) 

 Změna základního kapitálu a. s. nastává na základě ustanovení §187 odst. 1 písm. b) 

obchodního zákoníku zásadně valné hromadě, avšak existuje jediná přípustná výjimka, která 

je upravena v ustanovení §210 obchodního zákoníku.
16

 Změna výše základního kapitálu je 

možná provést dvěma odlišnými způsoby, totiž zvýšením anebo snížením základního 

kapitálu. V rámci těchto způsobů existují dílčí omezení, která musí být respektována. 

(Dvořák, 2005) 

 V případě zvýšení základního kapitálu se jedná hlavně o společnosti, které mají 

doposud základní kapitál nižší, než je aktuálním obchodním zákoníkem stanoveno. V případě 

                                                 
16

 Autor práce se bude touto výjimkou podrobněji zabývat v podkapitole týkající se zvýšení základního kapitálu 

prostřednictvím rozhodnutí představenstva.  
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zvýšení základního kapitálu u takovéto společnosti, je třeba provést jeho zvýšení na zákonem 

stanovenou minimální hranici 2 000 000Kč, resp. 20 000 000Kč v případě veřejného 

upisování akcií. Další podstatným principem v případě zvýšení výše počátečního kapitálu je 

respektování pravidla týkajícího se veřejné nabídky akcií, jelikož v případě zvýšení 

základního kapitálu prostřednictvím veřejného upsání mladých akcií, musí základní kapitál 

dosahovat alespoň zákonem minimální výše, která odpovídá 20 000 000Kč. Maximální výše 

základního kapitálu není obchodním zákoníkem nikterak omezena. (Dvořák, 2005) 

 Také v situaci snížení základního kapitálu platí dílčí omezení. Nejpodstatnějším 

omezením je zachování povinné minimální výše základního kapitálu akciové společnosti 

upravené obchodník zákoníkem, popřípadě limit stanovený zvláštním zákonem. (Dvořák, 

2005) 

 

4.5  Zvýšení základního kapitálu 

Obchodní zákoník ustanovil čtyři způsoby zvýšení základního kapitálu, které může 

společnost využít. Tyto metody jsou: 

a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, 

b) zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, 

c) kombinované zvýšení, 

d) podmínění zvýšení. 

Výše zmíněné metody představují jediné zákonné metody, prostřednictvím kterých 

může být počáteční kapitál navýšen, jelikož společnost nemá možnost, si např. ve stanovách 

definovat odlišný způsob zvýšení. 

 

4.5.1  Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 

  Tato možnost zvýšení základního kapitálu patří do skupiny efektivních způsobů 

zvýšení základního kapitálu a zároveň tato zákonná možnost zvýšení je nejvýznamnějším a 

nejpodstatnějším způsobem zvýšení základního kapitálu u a. s. Upsáním nových akcií přináší 

společnosti nové kapitálové zdroje, které společnost není povinna vracet, či za ně platit úrok. 

Při tomto způsobu dochází ke zvýšení čistého obchodního majetku společnosti. (Štenglová, 

2012) 

 Obchodní zákoník umožňuje upsáním nových akcií zvýšit základní kapitál pouze u 

takových akciových společností, u kterých byly splaceny akcionáři dříve upsané akcie, jejichž 

emisní kurs se splácel prostřednictvím peněžitých vkladů. V případě kdy dochází ke zvýšení 
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základního kapitálu upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí prostřednictvím 

vkladů nepeněžitých, takovéto pravidlo neplatí. (Štenglová, 2012) Důvod této výjimky 

pramení v charakteru nepeněžitého vkladu, jelikož tímto způsobem bude společnost opatřena 

hodnota odlišná od peněz, jenž je pro společnost hospodářsky využitelná v přímé vazbě na 

předmět jejího podnikání. Díky pravidlu, že nepeněžitý vklad musí být splacen ještě před 

zápisem změny výše základního kapitálu v obchodním rejstříku, je eliminována možnost 

vytváření fiktivního základního kapitálu a narušení principu jeho zachování. (Eliáš, 2010)  

 Usnesení valné hromady, která rozhodovalo o zvýšení základního kapitálu 

prostřednictvím upsání nových akcií, musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, které 

jsou upraveny v §203 obchodního zákoníku. Jedná se především o náležitosti: 

a) rozsah zvýšení, který může stanoven pevnou částkou, anebo být na rozdíl od 

společnosti s ručením omezeným částkou minimální s připuštěním upsání částky 

vyšší, a to i zcela bez omezení; 

b) bližší informace o druhu, formě, podobě, počtu a jmenovité hodnotě nově 

emitovaných akcií; 

c) zda se jedná o úpis s přednostním právem, anebo zda toto právo bude omezeno, 

popřípadě zcela vyloučeno; 

d) údaje týkající se způsobu upsání akcií, u nichž nebude využito právo přednostní. 

(Eliáš, 2010) 

V případě zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, náleží veškerým 

akcionářům nárok na upsání takové části mladých akcií, jenž náleží jejich dosavadnímu 

podílu na základním kapitálu.  Z tohoto důvodu má představenstvo povinnost zveřejnit 

informace o přednostním právu, aby akcionáři nebyli o své právo připraveni. Prioritní právo je 

upravováno obchodním zákoníkem proto, aby v případě zájmů akcionářů nedošlo k narušení 

poměru sil ve společnosti. Akcionář má právo na pozbytí svého privilegovaného práva, jenž 

musí být učiněno písemnou formou a s úředně ověřeným podpisem. Projev takovéto vůle 

akcionáře je závazný také pro další nabyvatele příslušných akcií bez zřetele k tomu, jak došlo 

k získání takovýchto akcií. Nepeněžité vklady jsou povoleny na základě ustanovení §204 

odst. 3 obchodního zákoníku pouze v důležitém zájmu společnosti a nenáleží jim právo 

přednostní. Při rozhodování valnou hromadou o akceptování nepeněžitého vkladu je 

upisovatel jako akcionář vyloučen z možnosti hlasovat o svém nepeněžitém vkladu. (Eliáš, 

2010) 

K upisování nových akcií by dle obecného pravidla mělo dojít až po provedení zápisu 

o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Toto obecné pravidlo lze eliminovat, 
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jelikož za určitých podmínek je dovolen úpis akcií ještě před zápisem. Tato podmínka spočívá 

v tom, že následky úpisu pominou, v situaci kdy nebude návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení 

základního rejstříkovým soudem vyhověno. (Eliáš, 2010) 

Po dokončení upisování nových akcií jsou společníci povinni splnit podstatné 

podmínky pro zápis zvýšení základního kapitálu akciové společnosti do obchodního rejstříku. 

Mezi tyto podmínky patří splacení zákonem stanovené 30% části emisního kursu akcií, které 

mají být splaceny vklady peněžitými, a provedení kompletního splacení nepeněžitých vkladů. 

Na základě rozhodnutí valné hromady musí být určena banka a označen účet, který bude 

sloužit pro splácení upsaných vkladů. Dále musí být určeno místo a lhůta pro splacení 

nepeněžitých vkladů, které přijímá představenstvo, a následně jsou spláceny podle 

analogického způsobu zakládání společnosti. (Pokorná, 2009) 

Při zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkový soud vychází z veřejné listiny, 

notářského zápisu, který je sepsán dle ustanovení §186 odst. 6 obchodního zákoníku o 

rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tudíž nutná předběžná kontrola, 

kterou vyžaduje čl. 25 Druhé směrnice Rady 77/91/EHS, je převedena do pravomoci notáře. 

Na základě rejstříkového zápisu vzniká společnosti povinnost zveřejnit tuto skutečnost o 

usnesení v Obchodním věstníku. Návrh na zápis podává představenstvo a to ve lhůtě do 30 

dnů ode dne usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. (Pokorná, 2009) 

Po úspěšném provedení zápisu o změně výše základního kapitálu povinnosti 

společnosti nekončí, jelikož dle ustanovení §217 je povinnost vázána upravit výši rezervního 

fondu s ohledem na minimální výši, která je dle obchodního zákoníku tvořena 20 % 

základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů V souvislosti 

s provedením zápisu je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, i v případě 

pokud by bylo upsání akcií z určitého důvodu neplatné nebo neúčinné. (Pokorná, 2009) 

 

4.5.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 

Zvýšení kapitálu prostřednictvím vlastních zdrojů patří k typickému způsobu 

nominálního neboli deklaratorním zvýšení základního kapitálu a. s. Jeho podstata spočívá 

v provedení účetní operace, která má za důsledek změnu struktury vlastního kapitálu akciové 

společnosti ve prospěch základního kapitálu. Hlavním zdrojem pro zvýšení základního 

kapitálu z vlastních zdrojů je zisk, popř. nerozdělený zisk z minulých let. Další možností jsou 

fondy, s kterými společnost může volně zacházet. (Eliáš, 2010) Naopak ke zvýšení základního 

kapitálu nelze použít rezervní fond. Zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout výši, která 
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je tvořena rozdílem výše základního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu 

s povinně vytvářeným rezervním fondem. (Faldyna, 2010) 

Také zvýšení základního kapitálu tímto nominálním způsobem spadá do pravomocí 

valné hromady, která tak může učinit na základě schválené řádná, mimořádní popřípadě 

mezitímní účetní závěrky. (Eliáš, 2010) Zásadní předpoklad provedení zvýšení základního 

kapitálu tímto způsobem je schválení účetní uzávěrky auditorem a to bez výhrad. Účetní 

uzávěrka musí být sestavena z údajů, které byly zjištěny nejpozději kde dni, od něhož v den 

rozhodnutí valné hromady neuplynulo více než šest po sobě jdoucích měsíců. (Faldyna, 2010, 

s. 564) V případě mezitímní účetní závěrky musí být dán ohled na ustanovení § 208 odst. 5 

obchodního zákoníku, jenž stanoví, že a. s., která z mezitímní účetní závěrky zjistí snížení 

vlastních zdrojů, nemůže využít údaje vycházející z řádné nebo mimořádné uzávěrky, nýbrž 

má povinnost vycházet z této mezitímní závěrky. (Eliáš, 2010) 

 Usnesení valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu tímto způsobem musí 

dle ustanovení §208 odst. 6 obsahovat následující náležitosti: 

a) částku, o kterou bude základní kapitál zvýšen; 

b) definování vlastního zdroje společnosti, z něhož dojde ke zvýšení základního 

kapitálu; 

c) určení, zda dojde ke zvýšení jmenovité hodnoty akcií či budou vydány nové akcie; 

d) v případě kdy společnost vydala akcie listinné a základní kapitál je zvyšován 

prostřednictvím navýšení jmenovité hodnoty akcií, musí usnesení obsahovat lhůtu 

k předložení listinných akcií. (Faldyna, 2010) 

Ustanovení §208 odst. 7 je upraven podíl akcionářů na zvýšení základního kapitálu, 

kdy každý akcionář se podílí na zvýšení v poměru jmenovité hodnoty svých akcií. Účast na 

zvýšení mají také akcie vlastní, které se nacházejí v majetku společnosti a také ty, ke kterým 

mají majetkové právo osoby společností přímo nebo zprostředkovaně ovládané. (Eliáš, 2010)  

 Usnesení o záměru zvýšit základní kapitál v tomto případě nepodléhá povinnosti 

zápisu do obchodního rejstříku, čímž je postup zvýšení na rozdíl od způsobu upsání nových 

akcií značně zjednodušen. Na základě schválení zvýšení základního kapitálu tímto způsobem 

podává představenstvo návrh na zvýšení základního kapitálu již zvýšené částky základního 

kapitálu. (Eliáš, 2010) Samotný proces zvýšení je proveden buď vydáním nových akcií a 

jejich následným rozdělení mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadně 

vydaných akcií. V případě druhé možnosti musí dojít k jejich výměně nebo vyznačení no výše 

jmenovité hodnoty. Akcionáři jsou povinni respektovat lhůtu výměny, kterou stanoví valná 
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hrazda. Pokud akcionář nepředloží akcie ke zvýšení, nejsou po jejím uplynutí oprávněni 

vykonávat akcionářská práva, která jsou přímo spjata s vlastnictvím akcií. (Faldyna, 2010) 

 

4.5.3  Kombinované zvýšení základního kapitálu 

 Kombinované zvýšení je zvláštní způsob, jímž se dá navýšit základní kapitál. Tento 

proces změny základního kapitálu představuje kombinaci upsání nových akcií a zvýšení 

základního kapitálu prostřednictvím vlastních zdrojů. Při kombinovaném zvýšení základního 

kapitálu a. s. dochází k vydání nové emisní akcie, které jsou zájemci upisovány pod pari, 

přičemž společnost uhradí ze svých vlastních disponibilních zdrojů zbývající, úpisem 

netknutou, část emisního kursu. Také při využití kombinovaného navýšení základního 

kapitálu, je společnost povinna upravit dle §217 obchodního zákoníku základ pro výpočet 

minimální výše rezervního fondu. (Eliáš, 2010) 

Kombinované zvýšení bylo do obchodního zákoníku začleněno prostřednictvím 

novely provedené zákonem č. 142/1996 Sb., a to z důvodu umožnění společnostem, které 

byly důsledkem privatizace a jejichž kurs na veřejných trzích byl obecně nižší, než jejich 

jmenovitá hodnota
17

 a umožnit tím takto vzešlým společnostem získávat nevratné finanční 

zdroje na kapitálovém trhu. (Štenglová, 2012) Vzhledem k unikátnosti tohoto postupu lze 

kombinované zvýšení použít pouze v zákonem stanovených možnostech, kdy předně se jeho 

využití umožňuje v případě, kdy se jedná o akciovou společnost s kótovanými akciemi a kdy 

kurs na jejich akcii na současném regulovaném trhu nedosahuje jmenovité hodnoty akcie. 

(Eliáš, 2010) Dle názoru autora je kombinované zvýšení základního kapitálu akciových 

společností opatření, které umožňuje společnosti obnovit svojí ekonomickou rovnováhu a 

současně zde existuje racionální předpoklad, že akcionáři se budou mít zájem na podílení se 

na emisi nových levnějších akcií, které mají společnosti přinést nové finanční prostředky.  

Druhou zákonnou možností je využití kombinovaného zvýšení v situaci, kdy dochází 

ke zvýšení základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci v souladu s ustanovení §158 

odst. 2 obchodního zákoníku nebo podle ustanovení § 210 odst. 3 obchodního zákoníku. 

Přesto že novela provedená prostřednictvím zákona č. 370/2000 Sb. zrušila zaměstnanecké 

akcie jako zvláštní druh akcií, umožnila však, aby bylo zaměstnancům umožněno, povolují to 

stanovy, za podmínek stanovených zákonem, nabývali akcie za zvýhodněných podmínek. 

(Štenglová, 2012) 

                                                 
17

 Jmenovitá hodnota akcie je určena ve stanovách akciové společnosti, tudíž konkrétní výše závisí zpravidla na 

zakladatelích společnosti. Při určování jmenovité hodnoty akcií společnosti musí být brán ohled na to, že součet 

jmenovitých hodnot akcií se musí rovnat výši základního kapitálu společnosti.  
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Kombinovaný způsob mohou využít pouze takové akciové společnosti, které vytvořily 

zdroje vhodné pro toto zvýšení, jelikož rozdíl mezi emisním kursem, který bude v těchto 

případech zpravidla určen ve výši jmenovité hodnoty akcie, a výší závazku upisovatele k 

splacení emisního kursu, musí společnost uhradit z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, 

mimořádné, popřípadě také z mezitímní účetní závěrky na straně pasiv společnosti. 

(Štenglová, 2012) 

V rámci kombinovaného způsobu zvýšení základního kapitálu musí být v obou dvou 

případech splněny následující podmínky: 

a) postup a konkrétnější podrobnosti týkající se kombinovaného zvýšení musí být 

zakomponovány ve stanovách; 

b) kompletní vyloučení úpisu nepeněžitých vkladů; 

c) v rámci této možnosti zvýšení základního kapitálu je zakázáno vyloučit případně 

omezit přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií. (Eliáš, 2010) 

Povinný obsah usnesení valné hromady vychází z §209a odst. 2 a v podstatě kopíruje 

konstrukci §203 odst. 2 a §208 obchodního zákoníku, tak aby tyto dva postupy bylo možné 

účelně zkombinovat. Součástí usnesení musí také obsahovat, jaká část emisního kursu akcií 

nepodléhá splacení upisovatelem. V této souvislosti je nutno uvést, že z té části emisního 

kursu, která naopak splacení upisovatelem podléhá, je upisovatel povinen splatit alespoň 50 % 

ještě před provedením zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. (Eliáš, 

2010) 

 

4.5.4 Podmíněné zvýšení základního kapitálu 

Podmíněné zvýšení základního kapitálu je důsledkem právní úpravy, jenž má 

v současné době tendenci k přilákání dalších zájemců o investice do akciových společností, 

aniž by se prostřednictvím investování stali akcionáři. Takto nově pojatá právní úprava 

umožňuje k uvedenému účelu využít dluhopisy a ve vazbě na jejich vydání rozhodnout o 

podmíněném zvýšení základního kapitálu.  

Podmíněné zvýšení spadá do kategorie efektivních způsobů zvýšení základního 

kapitálu, jelikož při jeho provedení dochází k navýšení čistého obchodního majetku 

společnosti a to prostřednictvím nových vkladů vlastníků prioritních dluhopisů, kteří využili 

možnosti přednostního práva na upisování akcií, nebo prostřednictvím zániku dluhu ve vztahu 

k vlastníkům vyměnitelných dluhopisů, kteří uplatnili výměnní právo. (Štenglová, 2012) 

Princip podmíněného zvýšení spočívá v respektování, toho že v době rozhodování valné 

hromady není ještě konkrétně jisté, zda a o klik bude základní kapitál navýšen. Podmíněné 
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zvýšení nesmí přesáhnout polovinu stávající výše základního kapitálu a v souladu 

s ustanovením §207 musí být spojeno s rozhodnutím vydání dluhopisů. Možnost 

podmíněného zvýšení musí být dle ustanovení § 174 písm. b) zakomponována již při tvorbě 

stanov, pokud tak není učiněno, musí být tato možnost do stanov doplněna. Společnost 

nemůže o vydání dluhopisů rozhodnout sama, jelikož k tomu potřebuje státní povolení, které 

uděluje pouze Česká národní banka. (Eliáš, 2010)  

Dluhopisy lze dle §160 vydat v podobě prioritních nebo v podobě vyměnitelných 

dluhopisů. Součástí prioritních dluhopisů je mimo práva na výnos a na splacení jeho 

nominální hodnoty, také inkorporováno též právo na přednostní právo na úpis akcií při 

zvýšení základního kapitálu. Zatím co součástí vyměnitelných dluhopisů je kromě práva na 

výnos, také právo požadovat splacení jeho jmenovité hodnoty, anebo vyměnění dluhopisu za 

akcie v souvislosti s navýšením základního kapitálu. (Eliáš, 2010) 

Uplatnění práva na výměnu dluhopisů je zcela dobrovolné s ohledem na vůli vlastníků 

prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů, stejně tak je dobrovolné v jaké výši toto právo 

uplatní. Rozhodnutí o navýšení základního kapitálu prostřednictvím podmíněného způsobu 

náleží valné hromadě a to současně s rozhodnutím o druhu vydaných dluhopisů. Valná 

hromada má ve své pravomoci rozhodnutí týkající se pouze maximální hranice zvýšení 

kapitálu, a to ve vazbě na množství přednostních a výměnných práv přiznaných vlastníků 

emitovaných prioritních a vyměnitelných dluhopisů, avšak o konkrétní částce rozhoduje 

představenstvo, které je limitováno rozsahem uplatněných výměnných a prioritních práv. 

(Štenglová, 2012) 

 

Zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva 

 Obchodní zákoník v §210 přiznává představenstvu společnosti možnost zvýšit 

základní kapitál a to v určeném rozsahu a za určených podmínek. Navýšení základního 

kapitálu prostřednictvím rozhodnutí představenstva není zvláštním druhem zvýšení 

základního kapitálu, ale pouze specifický postup. Jedná se o přenesení rozhodovací 

působnosti z valné hromady na představenstvo. Představenstvo má možnost realizovat své 

rozhodnutí pouze pomocí upsání nových akcií nebo vlastními zdroji společnosti. (Pokorná, 

2009)  

Předpokladem pro zvýšení základního kapitálu akciové společnosti je pověřovací 

usnesení valné hromady, které musí být odsouhlaseno dvoutřetinovou většinou a musí být o 

něm proveden notářský zápis. Pověření není zapisováno do obchodního rejstříku, ale je 

evidováno ve sbírce listin. Pověření je představenstvu vždy udělováno na dobu určitou, která 
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může trvat nanejvýš po dobu pěti let. Dále pak má představenstvo pravomoc zvýšit základní 

kapitál maximálně o jednu třetinu základního kapitálu, který měla společnost v den, kdy došlo 

ke schválení pověření valnou hromadou. Po dobu platnosti pověření, může představenstvo 

zvýšit základní kapitál i několikrát, avšak s ohledem na omezení výše zvýšení základního 

kapitálu. (Eliáš, 2010) 

 Také o zvýšení základního kapitálu dle ustanovení §210 musí být proveden notářský 

zápis. Zápisy v obchodním rejstříku jsou vykonávány podobně jako při rozhodnutích valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu. Do obchodního rejstříku je zapisován záměr zvýšit a 

také následné zvýšení základního kapitálu. (Eliáš, 2010) 

 

4.6 Snížení základního kapitálu 

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu náleží výhradně valné hromadě akciové 

společnosti. Ke schválení snížení základního kapitálu, zákon vyžaduje alespoň dvě třetiny 

hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.  

Snížení základního kapitálu může být buď dobrovolné, anebo v opačném případě 

povinné. Povinné snížení je společnosti nařízeno dle ustanovení §161b a také v §161c odst. 2 

obchodního zákoníku, pokud: 

a) získala vlastní akcie a nezcizila je v zákonné lhůtě, a to o jmenovitou hodnotu 

těchto akcií; 

b) jsou v rozvaze vykázány akcie vlastní a následný součet základního kapitálu a 

částek definovaných § 178 odst. 2 písm. a), b) přesáhne hodnotu vlastního 

kapitálu, pak musí dojít ke snížení alespoň o částku, která je rovna takovémuto 

rozdílu.  (Eliáš, 2010) 

Snížením základního kapitálu nesmí dojít ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. 

Zhoršení může nastat za situace, kdy v důsledku plnění, které má být poskytnuto věřitelům, je 

ohroženo důsledkem plnění společnosti. Takovéto nebezpečí lze eliminovat prostřednictvím 

dostatečného zajištění pohledávek věřitelů. Pokud společnost snižuje svůj základní kapitál, 

mají věřitele na základě ustanovení §215 obchodního zákoníku možnost o zajištění svých 

pohledávek. (Štenglová, 2012) 

 

 Obchodní zákoník definuje čtyři možnosti, které lze aplikovat při snížení základního 

kapitálu. Tyto možnosti jsou: 

a) použití vlastních akcií nebo zatímních listů, 
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b) snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů, 

c) vzetí akcií z oběhu a to buď na základě losování, anebo na základě veřejného návrhu 

smlouvy, 

d) upuštění od vydání akcií. 

 

4.6.1 Snížení základního kapitálu použitím vlastních akcií nebo zatímních listů 

Tento způsob snížení základního kapitálu u akciové společnosti reaguje na moderní 

trend, který spočívá ve ztížení možnosti akciové společnosti nabývat do majetku vlastní akcie 

nebo zatímních listů. Dle ustanovení §213 je společnost v případě povinného snížení 

základního kapitálu, povinna k tomu snížení využít svých vlastních akcií nebo zatímních listů.  

Při použití vlastních akcií, které byly vydány v listinné podobě, nebo zatímních listů, 

které se nachází ve vlastnictví společnosti, při snížení základního kapitálu postupuje 

společnost tak, že vlastní akcie, případně zatímní listy fyzicky zlikviduje.  Pokud společnost 

vydala akcie zaknihované, je postup při jejich užití ke snížení výše základního kapitálu 

odlišný, jelikož společnost je povinna podat příkaz osobě, která je správcem evidence 

zaknihovaných cenných papírů, ke zlikvidování těchto akcií. (Štenglová, 2012) 

Obchodní zákoník sice výslovně nestanoví, že společnost má právo zničit akcie nebo 

zatímní listy použité za účelem snížení základního kapitálu až poté, co bylo snížení 

základního kapitálu zapsáno v obchodním rejstříku. Tudíž osoba odpovědná za evidenci 

zaknihovaných akcií by měla ke snížení přistoupit jen v případě, kdy toto snížení základního 

kapitálu bylo prokázáno zápisem v obchodním rejstříku. Návrh na povolení zápisu snížení 

základního kapitálu do obchodního rejstříku lze také při snížení výše základního kapitálu 

prostřednictvím použití vlastních akcií nebo zatímních listů podat následně poté, co 

společnost splní své povinnosti vůči věřitelům. (Štenglová, 2012) 

 

4.6.2 Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů 

Snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení jmenovité hodnoty akcií nebo 

zatímních listů se zpravidla užívá v případě úhrady ztráty akciové společnosti, avšak daný 

postup lze využít také k tvorbě či doplnění rezervního fondu, jelikož to umožňuje ustanovení 

§216a odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku. Ve výše zmíněných případech se jedná o 

nominální snížení základního kapitálu, protože akcionářům nebude z titulu zvýšení vyplacena 

žádná úplata. Snížení jmenovité hodnoty lze využít také při efektivním snížení, jelikož lze 

prostřednictvím tohoto způsobu rozdělit přebytečný provozní kapitál mezi akcionáře 

společnosti. Snižuje-li se jmenovitá hodnota akcií společnosti, musí být podle ustanovení 
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§213a odst. 1 obchodního zákoníku dojít ke snížení ve stejném poměru u všech akcionářů. 

(Štenglová, 2012) Toto ustanovení naplatí při zvláštním postupu, který je v literatuře často 

označován jako metoda liberalizace. Tento postup spočívá ve snížení jmenovité hodnoty 

nesplacených akcií, na které byly vystaveny zatímní listy. Rovnoměrně rozvržené splátky na 

veškeré upsané akcie, lze prostřednictvím vyměnění zatímních listů za akcie o nižší nominální 

hodnotě, nebo se vymění za zatímní listy znějící na nižším nominále. Akcionářům, kterých se 

takovéto snížení bezprostředně týká, společnost nevyplácí peníze, ale uzavře s nimi dohodu o 

prominutí dluhu. (Eliáš, 2010)  

 

4.6.3 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu 

 Tento způsob snížení základního kapitálu u akciové společnosti se dále člení na vzetí 

akcií z oběhu na základě losování a vzetí akcií z oběhu na základě návrhu. 

 

 

Vzetí akcií z oběhu na základě losování 

 Losování o vzetí akcií z oběhu je zcela náhodné a akcionář může být zbaven svých 

akcionářských práv bez projevu vlastní vůle a jakéhokoli způsobu ochrany svých investic. 

S takovouto situací musí akcionář počítat již v okamžiku pořízení takovéto investice. Z tohoto 

důvodu je ustanovením § 213 odst. 4 obchodního zákoníku definována povinnost, umožnit 

tuto možnost snížení základního kapitálku tímto způsobem stanovami, již při emitování akcií, 

proto losování nelze uplatnit, pokud jej stanovy nepřipouští už v době samotného úpisu akcií. 

O losování rozhoduje valná hromada a výsledné rozhodnutí podléhá povinnosti zveřejnění.  

Což se v praxi projevuje zápisem rozhodnutí do obchodního rejstříku a provedení losování až 

po provedeném zápise a zveřejnění rozhodnutí v Obchodním věstníku. (Pokorná, 2009)  

 Postup při takovémto snížení základního kapitálu spočívá v principu vylosování 

dostatečného množství akcií podle čísel. Takto vylosované akcie jsou stáhnuty z oběhu. 

V případě zaknihovaných akcií musí být zjištěno očíslování ad hoc, které provede na základě 

příkazu depozitář. Provedené losování musí být ověřeno notářským zápisem a jeho výsledek 

musí být následně akcionářům oznámen způsobem, který se užívá pro svolání valné hromady. 

 U akcií zaknihovaných podává společnost zprávu o tom, které konkrétní akcie jsou 

staženy z oběhu. Depozitář opět dostává příkaz od společnosti na zrušení čísel 

nevylosovaných akcií. Po provedení zápisu o snížení v obchodním rejstříku podává 

společnost příkaz depozitáři ke zrušení vylosovaných akcií. K takovémuto příkazu je nutné 
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přiložit výpis z obchodního rejstříku, který má za účel prokázat skutečné provedení snížení 

základního kapitálu.  (Eliáš, 2010) 

 Pokud společnost snižuje svůj základní kapitál prostřednictvím listinných akcií, musí 

být majitel vylosovaných akcií vyznán k jejich předložení. V případě prodlení této povinnosti 

dochází ke ztrátě oprávnění vykonávat právo spojené s těmito akciemi.  

 Stáhnutí vylosovaných akcií z oběhu je přímým zásahem do majetkových práv 

akcionářů, kteří jsou tímto způsobem dotčeni. Vlastníci vylosovaných akcií nemohou být 

svého práva zbaveni bez patřičné náhrady. Z tohoto důvodu jim ustanovení § 231b odst. 5 

přiznává nárok na spravedlivé vyrovnání. Společnost je povinna akcionářům vyplatit náhradu, 

jejíž výše je určováno obdobně jako při jiných povinných výkupech. (Eliáš, 2010) 

 

Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu 

 Druhým způsobem stáhnutí akcií z oběhu je veřejný návrh, který směrován vůči 

akcionářům. Stahování akcií z oběhu je realizováno na základě projevu svobodné vůle 

akcionářů, kteří mají právo se rozhodnout, zda svoje akcie společnosti nabídnout či nikoli. 

Akcionáři v tomto případě nejsou zbaveni akcií proti své vůli jako u výše zmíněné možnosti. 

Při tomto způsobu snížení základního kapitálu společnost získává své akcie za účelem jejich 

stažení z oběhu a následného zničení.  

 V rámci tohoto způsobu snížení dochází k nejistotě, jelikož zájem akcionářů o snížení 

není nikterak garantován. Proto může být určení pevné částky, o kterou bude snížen základní 

kapitál poměrně riskantním. Takovéto riziko lze eliminovat prostřednictvím rozhodnutí o 

s nížení o pevnou částku s možností, že v případě nedosažení potřebné výše z veřejného 

návrhu, bude takto nekrytý rozdíl pokryt jiným, zákonem dovoleným způsobem. Toto riziko 

lze také eliminovat tím, že valná hromada prostřednictvím usnesení určí, že výše základního 

kapitálu bude snížena v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou staženy z oběhu a 

následně prověří představenstvo podáním návrhu na zápis snížení základního kapitálu podle 

výsledného akceptování návrhu. (Eliáš, 2010) 

 

4.6.4 Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií 

 Tento způsob vychází z kombinace metody liberace a vyloučení akcionáře ze 

společnosti na základě nesplnění povinnosti zaplatit emisní kurs akcií. Základním principem 

tohoto postupu při snížení výše základního kapitálu je prodlení upisovatele s placením 

emisního kursu.  
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Upuštění od vydání akcií připadá v úvahu, pokud společnost nutně nepotřebuje 

majetkové hodnoty, které by jí splacení emisního kursu upsaných akcií přineslo. K upuštění 

od vydání akcií lze případně využít, pokud by neuhrazený emisní kurs akcií bránil 

k některému ze zákonem stanovených postupů zvýšení základního kapitálu. (Eliáš, 2010) 

 

4.7 Souběžné zvýšení a snížení základního kapitálu 

Prostřednictvím zákona č. 501/2001 Sb. bylo do obchodního zákoníku přidáno 

ustanovení §216c, které umožňuje valné hromadě rozhodnout o souběžném zvýšení a snížení 

základního kapitálu. Výše zmíněné ustanovení umožňuje akciové společnosti, jejichž akcie 

jsou kótované, zvýšit základní kapitál na základě veřejné nabídky akcií. Hlavním 

předpokladem použití tohoto způsobu je splnění podmínek, které vycházejí z ustanovení 

§216a obchodního zákoníku. Tyto podmínky mají přímou vazbu na ochranu věřitelů a tvoří je 

především povinnost použít prostředky, které společnost nabyla v důsledku snížení 

základního kapitálka úhradu ztráty anebo na vytvoření rezervního fondu, který bude sloužit 

k úhradě budoucí ztráty. V případě snížení základního kapitálu dochází k přizpůsobení 

jmenovité hodnoty stávajících kótovaných akcií jejich ceně na regulovaném trhu v souvislosti 

se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií na základě veřejné nabídky. 

(Štenglová, 2012) 

V době, kdy valná hromada rozhoduje o souběžném snížení a zvýšení základního 

kapitálu, ještě zpravidla není známo, jaká bude výše kursu akcií v době upisování. Z tohoto 

důvodu má valná hromada právo svým usnesením o zvýšení a snížení základního kapitálu 

určit rozsah jeho snížení prostřednictvím stanovení způsobu výpočtu částky, o kterou by měl 

být snížen základní kapitál v přímé závislosti na emisním kursu nových akcií, který bude 

stanoven později. (Štenglová, 2012) 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo v první řadě osvětlení současných právních předpisů 

týkajících se základního kapitálu obchodních společností a pojmů bezprostředně 

souvisejících.  

Přestože v literatuře bývají nejčastěji zmiňované čtyři hlavní principy základního 

kapitálu, tak autor dospěl k názoru, že pouze princip ručení společníků za závazky 

společnosti, princip vázanosti základního kapitálu a princip vyjádření základního kapitálu 

v české měně skutečně odpovídají svým funkcím, zatímco princip ochrany věřitelů je pouze 

teoretickou zásadou, která svojí funkci neplní v rozsahu, jenž odpovídá její důležitosti v rámci 

ochrany třetích osob. Z tohoto důvodu autor souhlasí se zákonem o obchodních korporacích, 

který má platnost od 1. 1. 2014 a u společnosti s ručením omezeným snižuje minimální výši 

základního kapitálu na výši 1 Kč na vklad každého společníka. Prostřednictvím této změny 

dochází ke snížení kapitálové náročnosti při zakládání společnosti s ručením omezením. 

Důsledek výše uvedené změny se projevuje prostřednictvím nahrazení principu ochrany 

věřitelů a v podstatě také principu ručení společníků za závazky společnosti nástroji, které dle 

názoru autora budou lépe a účinněji zastávat ochranná opatření třetích osob. 

V přímé souvislosti se základním kapitálem se nachází pojem vklad, který je taktéž 

definovaný v současném obchodním zákoníku. Z důvodu ucelenosti celé problematiky 

základního kapitálu mu autor věnuje poměrně velkou pozornost, která se zaměřuje především 

na jeho členění, ocenění, minimální výší a také splatnost.  

Druhá část vytyčeného cíle je tvořena osvětlením postupů a pravidel při zvyšování a 

snižování základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti. 

Každá ze zmíněných právních forem kapitálových společností má možnost změnit výši 

základního kapitálu buď prostřednictvím efektivních či nominálních způsobů. Dle názoru 

autora se nedá přesně definovat nejideálnější způsob změny základního kapitálu, jelikož 

v praxi vždy závisí na situaci, ve které se společnost nachází a také důvod, který společnost 

vede ke změně výše základního kapitálu. V případě zvyšování a snižování základního kapitálu 

je třeba respektovat celou řadu pravidel, které autor práce přesně definoval a to s ohledem na 

různorodou povahu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.   

Přínos této bakalářské práce autor shledává v komplexním osvětlení základního 

kapitálu, který je podstatným institutem kapitálových společností. Smysl této práce spočívá 

také ve zpracování podstatných změn, které vycházejí ze zákona o obchodních korporacích a 

u společnosti s ručením zásadně mnění dosavadní účel základního kapitálu. 
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