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1. Úvod 

Historie společností s ručením omezeným na našem území sahá až do dob vzniku 

samostatné Československé republiky, která převzala právní předpisy upravující obchodní 

společnosti z rakouského práva. V současné době je společnost s ručením omezeným jednou 

ze základních a nejoblíbenějších typů společností, ve kterých se uskutečňuje podnikatelská 

činnost nejen v České republice, ale na celém světě. Důvod v oblíbenosti můžeme spatřovat 

v osobní účasti na podnikatelské činnosti s majetkovým omezením podnikatelského rizika a 

zároveň osoby, které se majetkově podílí na společnosti se nemusí přímo účastnit 

podnikatelských aktivit. 

V první části této práce budou popsána teoretická východiska společnosti s ručením 

omezeným. Tato část přinese základní informace a náležitosti související se založením 

společnosti a organizační strukturou. 

Druhá část se bude věnovat právnímu postavení společníků ve společnosti s ručením 

omezeným. Společníci v tomto typu obchodní společnosti jsou stavebním kamenem a 

důležitou složkou, proto je důležité detailně popsat jejich práva a výsady.  

Druhá část bude informační základem pro část třetí, kterou jsou příklady z praxe. 

Z několika společenských smluv budou vybrány části, které se přímo týkají společníku. Tyto 

části budou porovnány a provede se analýza jejich nedostatků.  Syntézou získaných informací 

bude vytvořena fiktivní společenskou smlouva, která bude vylepšena o zjištěné nedostatky. 

Cílem mé práce je popsat práva a povinnosti společníků ve společnosti s ručením 

omezeným. Na základě těchto informací bude vypracována fiktivní společenská smlouva, 

díky které by měl začínající společník ve společnosti s ručením omezeným získat informace, 

které mu pomohou ověřit, zda jsou ve společenské smlouvě dodržena jeho práva. 

Zdroje použité pro potřeby vypracování bakalářské práce, jsou hlavně odborné 

publikace zabývající se daným tématem. 

V mé práci bude použita metoda výkladu. Za účelem srovnáni jednotlivých 

společenských smluv bude použita metoda analýzy. V poslední části budou zhodnoceny 

zjištěné skutečnosti. 
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Společnost s ručením omezeným je nejvíce se vyskytujícím druhem obchodních 

společností v České republice. V průběhu produktivní části života s ní přijde do styku téměř 

každý občan České republiky, nebo ji přímo použije jako nástroj v realizaci své podnikatelské 

vize. V této formě obchodní společnosti představuje společník velice důležitou postavu, a 

pokud se jím někdo stane, je na místě znát veškeré náležitosti spojené s působnosti ve 

společnosti a snažit se vyvarovat chyb při vytváření společenské smlouvy.  
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2. Teoretická východiska společnosti s ručením omezeným 

2.1. Vývoj společnosti s ručením omezeným a její právní 

úpravy 

Z historického hlediska řadíme společnost s ručením omezeným mezi jedny 

z nejmladších forem obchodních společností. Za objevitele této organizační formy obchodní 

společnosti považujeme německé právo, které přijalo první zákon o společnosti s ručením 

omezeným roku 1892. Vytvořena byla z důvodu chybějícího článku mezi osobní a akciovou 

společností, která by byla kompromisem zahrnující omezené ručení společníku a 

zjednodušené podmínky při zakládání. Německá právní úprava, která je platná i v dnešní 

době, byla základem pro rakouský zákoník, z kterého pak čerpal i zákoník na území dnešní 

České republiky. V době vzniku prvních společnosti s ručením omezeným, byly tyto 

společnosti i daňově zvýhodňovány, což vedlo k jejich rychle rostoucí popularitě. Po vzniku 

Československé republiky byla roku 1920 přijata nová právní úprava společnosti s ručením 

omezeným a daňové zvýhodnění bylo zrušeno. Toto zrušení mělo za následek zpomalení 

tempa vzniku těchto nových forem obchodních společností. ( Jan Dědic, 1999 ) 

Zákon upravující náležitosti týkající se společnosti s ručením omezeným, byl zrušen 

roku 1950 a nahrazen občanským zákoníkem. Tímto krokem byla společnost s ručením 

omezeným na 40 let z právního řádu vypuštěna a tím i vyřazena s hospodářského života.         

( Miroslava Bartošíková, 2006 ) 

K začlenění společnosti s ručením omezeným do hospodářského zákoníku došlo až 

novelou z roku 1989 a to díky potřebě obnovit tržní ekonomiku státu. Tato úprava měla však 

jen šest paragrafů a jejich obsahem byla možnost vůbec společnost s ručením omezeným 

založit. 

Nedostatečná úprava byla nahrazena roku 1991 v obchodním zákoníku č. 513/1991 

Sb., který společnost s ručením omezeným upravuje v hlavě I dílu III a v obecných 

ustanoveních obchodních společností. Tento nový zákoník čerpal z prvorepublikové úpravy, 

zákoníku mezinárodního obchodu a německé úpravy. Seskupením těchto tří zdrojů byla 

směsice pravidel, která byla po své účinnosti zastaralá a nevhodná. Společnost se v oblasti 

obchodních společností vyvíjí v posledních desítkách let velice překotně a rychle. Z toho 

důvodu dochází v oblasti obchodních společností k častým úpravám a novelizacím. Na území 
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České republiky došlo k poslední zásadní změně 16. prosince roku 2011, kdy poslanecká 

sněmovna schválila nový Zákon o obchodních korporacích. Rok na to 25. ledna jej schválil 

senát a 20. února podepsal prezident republiky. 

 Účinnost zákona o obchodních korporacích nastane roku 2014. Tento nový zákoník 

má z části nahradit stávající obchodní zákoník a přinést několik změn. Změny se týkají hlavně 

zjednodušení při zakládání společnosti, kdy např. ve společnosti s ručením omezeným bude 

snížen základní kapitál z 200 000 Kč na 1 Kč a mnoho dalších. Společnost se vyvíjí rychlým 

krokem a s ní i podnikáni a obchodní společnosti. Z tohoto důvodu můžeme v budoucnu 

očekávat ještě mnoho změn.  

2.2. Základní charakteristika   

Jako jeden ze základních znaků společnosti s ručením omezeným můžeme považovat 

to, že se podle českého právního řádu jedná o právnickou osobu a tím pádem i o samostatný 

subjekt práva. Může vlastním jménem nabývat práv a zavazovat se. Společnost s ručením 

omezeným řadíme samozřejmě do skupiny obchodních společností, které jsou na území 

České republiky rozděleny na společnosti osobní a kapitálové. Mezi osobní společnosti 

řadíme veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost, kapitálové společnosti pak 

zahrnují akciovou společnost a společnost s ručením omezeným. Společnost s ručením 

omezeným sice řadíme mezi kapitálové společnosti, ale nalezneme u ní i prvky osobních 

společností a z toho důvodu je někdy nazývána jako kapitálová společnost smíšeného typu. 

Mezi prvky charakteristické pro kapitálové společnosti patří povinnost společníků vytvářet 

základní kapitál, povinnost společníka podílet se na vkladu, existence obchodního podílu 

společníka a organizační struktura společnosti. Na druhou stranu zde máme znaky připadající 

osobním společnostem a to účast společníků na činnosti společnosti a jejím životě. Jedná se 

tedy o kompromis akciové společnosti a komanditní společnosti. ( Jan Dědic, 1999 ) 

Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků. Výše základního kapitálu činí minimálně 200 000 Kč. Vklad jednoho společníka 

činní minimálně 20 000 Kč. Společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno 

splacení vkladů do obchodního rejstříku.  

Společnost s ručením omezeným může být založena i jednou osobou a mít maximálně 

padesát členů. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 
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Základem společnosti s ručením omezením a podstata její oblíbenosti je v možnosti 

spojit osobní účast na podnikatelské činnosti s majetkovým omezením podnikatelského rizika, 

avšak současně umožňuje, aby osoby, které se majetkově podílejí na společnosti, se samy 

podnikatelských aktivit neúčastnily. ( Jan Dědic, 1999 ) 

2.3. Založení a vznik společnosti 

Při vysvětlování této problematiky je důležité zdůraznit, že obchodní zákoník důsledně 

rozlišuje pojem založení a vznik obchodní společnosti. Založení společnosti je předpoklad 

jejího vzniku. Můžeme tyto dva pojmy nazvat jako dvě etapy vzniku společnosti jako 

právnické osoby. Mezi těmito dvěma etapami založení a vzniku, nastává období, kdy 

obchodní společnost nemá právní subjektivitu a neexistují ani její orgány. 

2.3.1. Založení společnosti 

Společnost může být založena jedním zakladatelem, tak i více zakladateli. Podle počtu 

zakladatelů se odvíjí i typ zakladatelského dokumentu. Pokud je společnost založena jedním 

zakladatelem, jedná se o jednostranný právní úkon označovaný jako zakladatelská listina. 

Zakládá-li společnost více zakladatelů, jedná se o vícestranný právní úkon označovaný jako 

společenská smlouva.  

Zakladatelem společnosti s ručením omezeným muže být osoba právnická, tak i osoba 

fyzická. Zvláštní právní předpisy však mohou některé osoby jako zakladatelé ve společnosti 

s ručením omezeným vyloučit, nebo omezit. Zakladateli v tomto případě nemohou být 

investiční fondy, penzijní fondy a obecně prospěšné společnosti. Určité omezení platí pro 

banky. Naopak zakladatelem společnosti s ručením omezeným může být i jiná společnost 

s ručením omezeným, ale účelem tohoto založení nesmí být daňové úniky nebo krácení práv 

věřitelů. ( Jan Dědic, 1999 )              

A) Založení společnosti společenskou smlouvou 

 V případě založení společnosti společenskou smlouvou, je společnost založena 

účinností této smlouvy. Předpokladem účinnosti je to, že došlo k jejímu uzavření. Smlouva je 

uzavřena v případě jejího podpisu všemi zakladateli a obsahuje-li obsahově všechny 

náležitosti vyžadované zákonem.  
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Do těchto náležitostí patří: název obchodní firmy a její sídlo, předmět podnikání, 

identifikace společníku, výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty, výše 

základního kapitálu, správce vkladu, identifikace jednatelů a způsob jejich jednání, 

identifikace členů dozorčí rady a jiné údaje, které vyžaduje zákon. Také jako zakladatelská 

listina musí být notářsky potvrzena. Společenská smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uzavření. ( Jan Dědic, 1999 ) 

B) Náležitosti společenské smlouvy 

Společenská smlouva je základním dokumentem společnosti s ručením omezeným. Je 

zde řešena řada podstatných otázek týkajících se společnosti. Společenská smlouva je 

vícestranný právní úkon. Jedná se o právní úkon úplatný, formální, konsensuální a nominální. 

Společenská smlouva se uzavírá písemně ve formě notářského zápisu. Notářský zápis 

musí být podepsán jak notářem, tak i všemi zakladateli. 

Náležitosti společenské smlouvy lze členit do dvou okruhů, a to na náležitosti 

obligatorní a náležitosti fakultativní. Bez těchto typů náležitostí společenská smlouva nemůže 

vzniknout.  

Mezi obligatorní náležitosti patří: 

 název firmy a sídlo 

 určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby                                          

nebo jména a bydliště fyzické osoby 

 předmět podnikání (činnosti) 

 výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně 

způsobu a lhůty splácení vkladu 

 jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají 

jménem společnosti 

 jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje 

 určení správce vkladu 

 jiné údaje, které vyžaduje tento zákon 

 údaje o tvorbě a výši rezervního fondu 
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Fakultativní náležitosti společenské smlouvy jsou dvojího druhu, a to obvyklé a 

nahodilé. Na obvyklé náležitosti pamatuje obchodní zákoník dispozitivním odkazem. Oproti 

tomu na náležitosti nahodilé obchodní zákoník sám výslovně nepamatuje. 

Mezi fakultativní náležitosti patří: 

 způsob výplaty vypořádacího podílu 

 vydání stanov 

 vytvoření emisního ážia 

 způsob rozdělení zisku 

 

C) Založení společnosti zakladatelskou listinou  

Pokud se společnost zakládá zakladatelskou listinou, je důležité dodržovat určitou 

formu notářského zápisu a dále musí obsahovat náležitosti, které jsou povinné pro 

společenskou smlouvu.  

2.3.2. Vznik společnosti 

Poslední etapa,  nebo-li vznik společnosti, nastane v okamžiku zapsání společnosti do 

obchodního rejstříku. To však neznamená, že její jménem nemůže být jednáno před jejím 

vznikem. Zákon dovoluje jednat jménem neexistující společnosti a to komukoliv, nikoliv 

jenom jejich zakladatelům. Jednání před vznikem společnosti připomínají zastoupení. 

Zastoupený v tomto případě ale ještě neexistuje a nemá právní subjektivitu. Z tohoto důvodu 

je potřeba, aby jednání uskutečněna jménem vznikající společnosti byla schválena valnou 

hromadou a to do tří měsíců od zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Zakladatelé mají 

povinnost pořídit seznam těchto jednání a předložit jej ke schválení v uvedené lhůtě. 

V opačném případě je stíhá odpovědnost za škodu, která věřitelům v této souvislosti vznikla. 

Aby bylo možné jednat za subjekt před jeho vznikem, je potřeba, aby byl dostatečně určen, 

například budoucí firmou, nebo sídlem. K jednání před vznikem společnosti je potřeba plná 

moc, která je udělována pouze k jednáním před vznikem společnosti a s jejím vznikem 

zaniká. ( Miroslava Bartošíková, 2006 ) 
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2.4. Základní kapitál 

 Dalším hlavním znakem a předpokladem vzniku této formy obchodní společnosti je 

povinnost vytvořit základní kapitál. Základní kapitál definuje obchodní zákoník jako „peněžní 

vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníku do základního kapitálu 

společnosti”. Základním kapitálem tedy rozumíme účetní hodnotu majetku, jinak řečeno 

peněžité vyjádření hodnoty vložených vkladů. Tyto vklady může společnost využívat 

k zajištění své činnosti, přitom nepeněžité vklady může využívat od splácení těchto vkladů, 

peněžité vklady až od zápisu společnosti do obchodního rejstříku.  Základní kapitál musí byt 

vyjádřen v české měně. Podle ustanovení § 6 odst. 4 ObchZ., tvoří základní kapitál vlastní 

zdroje financováni obchodního majetku společnosti a v rozvaze se uvádí na straně pasiv. Po 

novelizaci zákona činí limit základního kapitálu místo původních 100 000 Kč, hodnotu 

200 000 Kč. Minimální vklad na jednoho společníka je 20 000 Kč.  

Po dobu trvání společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod tento limit. Pokles 

základního kapitálu pod limit 200 000 Kč, může být důvodem zrušení společnosti.                   

( Miroslava Bartošíková, 2006 ) 

Na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 % a celková výše splacených 

vkladů musí činit alespoň 100 000 Kč. Vklady musí být splacený do pěti let od založení 

společnosti. Pokud je společnost založena jedním zakladatelem, musí být základní kapitál 

splacen v plné výši. 

2.4.1. Peněžité vklady 

Peněžitým vkladem mohou být pouze hotovostní či bezhotovostní peníze a to v české i 

zahraniční měně. Hodnotu vkladu vyjadřujeme v nominální hodnotě, u české měny přímo, u 

zahraniční přepočtem na českou. Pokud jsou peníze v zahraniční, je třeba je konvertovat do 

české měny, protože obchodní zákoník vychází z nezbytnosti peněžního vyjádření předmětu 

vkladu. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

 

 

 



15 

2.4.2. Nepeněžité vklady 

Nepeněžitým majetkem může byt pouze majetek, který je hospodářský využitelný pro 

předmět podnikání nebo činnosti společnosti. Musí být také penězi ocenitelný. Předmětem 

vkladu dále nemohou být hodnoty, které jsou osobní povahy
1
, nebo se kterými je stanoven 

zvláštní režim zacházení
2
. Obchodní zákoník pak zakazuje vklady spočívající v závazcích 

týkajících se provedení prací nebo v poskytnutí služeb. Nepeněžité vklady musí být splaceny 

před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

Aby nepeněžitý vklad mohl být součástí základního kapitálu společnosti, musí dojít 

k jeho ocenění. Oceněním se stanoví výše nepeněžitého vkladu, jakou se započítává na vklad 

společníka do základního kapitálu. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být uvedena ve 

společenské smlouvě. Hodnotu vkladu stanoví znalecký posudek vyhotovený soudním nebo 

jiným znalcem. Tento znalec musí být nezávislý na společnosti. Společnost na jmenování 

znalce musí podat návrh a je vázaná jeho rozhodnutím. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

2.4.3. Emisní ážio    

Emisní ážio představuje souhrn prostředků, které společníci poskytují nad rámec 

svých vkladů započítaných do základního kapitálu. Tyto prostředky nejsou nikdy součástí 

základního kapitálu a nezapisují se do obchodního rejstříku. Emisní ážio musí být splaceno 

dříve, než jednatelé podají návrh zápis společnosti do obchodního rejstříku. Emisní ážio však 

může být vytvořeno až po vzniku společnosti při zvyšování základního kapitálu. S emisním 

ážiem jsou oprávněni disponovat jednatele. 

Před zápisem do obchodního rejstříku, tedy vznikem společnosti, spravuje veškeré 

vklady společníku správce vkladu. Správce vkladu je tím pověřený ve společenské smlouvě, 

nebo zakladatelské listině. Funkci správce vkladu může vykonávat pouze jeden ze společníků.  

2.4.4. Rezervní fond 

Společnost s ručením omezeným vytváří rezervní fond povinně v rozsahu stanoveném 

zákonem a společenskou smlouvou. Rezervní fond je vždy součástí základního kapitálu. 

Základní koncepcí rezervního fondu je blokace části zisku z let ziskových v hospodaření 

společnosti a jeho ponechání v majetku společnosti na sanaci ztrát v letech ztrátových. Tato 

                                                             
1  Právo na starobní důchod ze státního důchodového systému, právo na ochranu osobnosti 
2
  Know-how 
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blokace aktiv tvoří záruku věřitelům a ukazuje schopnost společnosti docílit uspokojení jejich 

pohledávek. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

Rezervní fond musí podle zákona dosáhnout minimální výše 10 % z čistého zisku, ale 

ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Může však být přistoupeno i k vyššímu 

rozsahu fondu. Rezervní fond je tvořen buďto ihned pří vzniku společnosti, nebo až za své 

existence.  

Pokud se rezervní fond vytváří ihned při vzniku společnosti, nelze použít vklady 

společníků. Tvoří se nad rámec všech příplatku poskytnutých společníku nad rámec vkladů. 

Nelze je také směšovat s emisním ážiem. Ve společenské smlouvě musí být výslovně uvedená 

povinnost poskytnutí příplatku nad rámec vkladů. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

Vytváří-li se rezervní fond během existence společnosti, pak musí být ve společenské 

smlouvě uvedena doba jeho vzniku a jeho výše. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond 

rok poté co dosáhne zisku. 

O tvorbu rezervního fondu v souladu se zákonem a společenskou smlouvou jsou 

povinni se starat jednatele.    

2.5. Orgány společnosti 

Pojem podnik je v ekonomické literatuře charakterizován jako samostatně 

organizovaná hospodářská jednotka. V obchodním zákoníku je pak podnik definován, jako 

soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. Hmotnou složkou rozumíme 

věci používané k podnikání. Osobní složkou je pak zejména lidská činnost. Do nehmotné 

složky podniku pak můžeme zahrnout pohledávky, know-how, dobrou pověst a mnoho 

jiných. ( Jan Dědic, 1999 )  

Orgány společnosti můžeme rozlišit do dvou skupin. Do první skupiny spadají orgány, 

které společnost s ručením omezeným musí povinně zřizovat. Jsou jimi valná hromada a 

statutární orgán, v případě s.r.o. je to jeden nebo více jednatelů. Do druhé skupiny spadá 

dozorčí rada, kterou podnik zřizovat nemusí. 

 



17 

2.5.1. Valná hromada 

Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, 

ale nenáleží ji vedení společnosti, které je svěřeno jednatelům. Do působnosti valné hromady 

například patří: schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem, 

schvalování řádné, mimořádné a konsolidované účetní uzávěrky, schvalování stanov a jejich 

změn, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, rozhodování o zvýšení či snížení 

základního kapitálu, jmenování a odvolávání jednatelů, jmenování a odvolávání členů dozorčí 

rady, vyloučení společníka a mnoho dalších.( Miroslava Bartošíková, 2006 ) 

Obchodní zákoník ukládá jednatelům svolávat valnou hromadu minimálně jednou do 

roka. Pokud společnost nemá jednatele, může valnou hromadu svolat jeden ze společníků. 

Pokud valná hromada schvaluje účetní uzávěrku, musí se valná hromada konat nejpozději do 

šesti měsíců od posledního dne účetního období. Jednatelé jsou ovšem povinni svolat valnou 

hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti je taková, že 

společnost po uhrazení disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla 

poloviny základního kapitálu. Termín a program valné hromady musí jednatelé společníkům 

oznámit písemnou pozvanou ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, nejméně však 

patnáct dní před valnou hromadou. ( Miroslava Bartošíková, 2006 ) 

Valná hromada má svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou 

hromadu jednatel, nebo pověřený společník. Obchodní zákoník nám však neurčuje, zda má 

předsedou být společník, či jiná osoba. Předsedající sčítá hlasy valné hromady.  

Povinnost zajistit vyhotovení zápisu z valné hromady připadá jednatelům. Zápis 

podepisuje předseda a zapisovatel. Tento zápis jsou pak jednatelé povinni zaslat na náklady 

společnosti všem společníkům. ( Miroslava Bartošíková, 2006 ) 

Valná hromada je usnášení se schopná, pokud jsou na ni přítomni společníci, kteří 

mají alespoň polovinu všech hlasů. Společenská smlouva však může uvést vyšší počet hlasu 

než minimální limit poloviny hlasů. Naopak, ale nemůže tento limit snížit. 

Hlasování valné hromady probíhá buďto prostou většinou, nebo kvalifikovanou 

většinou. Prostou většinou rozhoduje v otázkách běžného chodu společnosti. Kvalifikovanou 

většinou všech přítomných při závažných rozhodnutích. 
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2.5.2. Jednatelé  

Společnost s ručením omezeným ze zákona povinně ustanovuje jednoho nebo několik 

jednatelů. Ve společenské smlouvě musí být určen konkrétní počet jednatelů. Máli společnost 

více jednatelů, je každý z nich oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Z toho 

vyplývá, že první jednatelé jsou zapsání ve společenské smlouvě. Společenská smlouva musí 

obsahovat jména, bydliště a způsob, jakým jednají za společnost. Jednatel jako statutární 

orgán společnosti je oprávněn ke všem právním úkonům jménem společnosti v mezích jejich 

právní subjektivity. (Jan Dědic, 1999) 

 Posláním jednatele ve společnosti s ručením omezeným je zařizování záležitostí 

společnosti, a to jak venkovních tak i vnitřních. Základem vnitřní působnosti je obchodní 

vedení společnosti. Tím se rozumí rozhodování o vnitřních záležitostech společnosti, jejím 

řízení, zejména rozhodování o realizaci podnikatelské činnosti uvnitř společnosti a to s péči 

řádného hospodáře. ( Jan Dědic, 1999 ) 

Povinnosti jednatele jsou stanoveny kogentními ustanoveními obchodního zákoníku, 

dispozitivními ustanoveními obchodního zákoníku, společenskou smlouvou, smlouvou o 

výkonu funkce nebo rozhodnutím valné hromady. Povinnosti jednatele lze rozčlenit na 

základní a povinnosti stanovené pro konkrétní situace. Do základních povinností můžeme 

zahrnout povinnost vykonávat funkci s náležitou péčí, jednat v souladu se zájmy společnosti, 

mlčenlivost, zákaz konkurence, podávat návrhy na zápis do obchodního rejstříku, zajistit 

řádné vedení evidence a účetnictví, podávat společníkům informace o záležitostech 

společnosti, povinnost svolávat valnou hromadu, povinnost seznámit společníky s výsledky 

hlasování mimo valnou hromadu, povinnost účastnit se rozhodování jediného společníka, 

pokud o to požádá. ( Jan Dědic, 1999 )      

Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. 

Jednatelem může být i zaměstnanec společnosti s ručením omezeným, ale musí s ní mít 

uzavřenou řádnou pracovní smlouvu na jiný druh práce, než vykonává jednatel. Funkci 

jednatele nelze vykonávat v pracovněprávním vztahu. 

,,Jednatelem může být jen taková fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně 

způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání.“ 

Miroslava Bartošíková ( 2006, s. 223 ). Osoba, která tyto podmínky nesplňuje se jednatelem 

nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Pokud jednatel během průběhu své funkce 
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přestane splňovat stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce tímto zaniká. 

Bezúhonnost dokládá občan české republiky výpisem z trestního rejstříku a zahraniční osoba 

odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem, a státy ve kterých se dlouhodobě 

zdržoval v posledních třech letech. Tyto dokumenty nesmějí být starší než tři měsíce.                

( Miroslava Bartošíková, 2006 ) 

Další významnou podmínkou, kterou společník ve společnosti s ručením omezeným 

musí splňovat je podmínka zákazu konkurence. Zákazem konkurence se rozumí omezení 

výkonu takové podnikatelské činnosti, která by byla v rozporu se zájmy společnosti, ve které 

jednatel vykonává svou činnost. Jaká konkrétní jednání zákon o zákazu konkurence u 

společnosti s ručením omezeným zakazuje, uvádí obchodní zákoník.  

Jednatel nesmí:  

A) Podnikat ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat 

do obchodních vztahů  

B) Zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby, obchody, společnosti  

C) Účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením 

nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem 

podnikání 

D) Vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného 

orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, 

ledaže jde o koncern 

Funkci jednatele nesmí zastávat osoba, u niž nastala skutečnost, která je překážkou 

v provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Nesmí ji tedy provozovat 

osoba, na kterou byl vyhlášen konkurz, nebo na kterou byl zamítnut insolvenční návrh pro 

nedostatek majetku.  

Dále také osoba, které je pozastaveno živnostenské oprávnění a osobě, které byl 

soudem nebo správním orgánem uložen trest o zákazu činnosti týkající se provozování 

živnosti v oboru. ( www.epravo.cz, 2007 ) 

Obchodní zákoník rovněž ustanovuje, že právní vztah mezi jednatelem a společností 

zaniká smrtí jednatele, vzdáním se funkce, odvoláním z funkce, skončením jeho funkčního 

období. 

http://www.epravo.cz/
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2.5.3. Dozorčí rada 

Dozorčí rada je fakultativně zřizovaný kontrolní orgán společnosti s ručením 

omezeným. Společnost je povinna zřídit radu pouze v případě stanoví-li to společenská 

smlouva, nebo zakladatelská listina. Je tedy na vůli společníku, zda dozorčí radu založí či ne. 

Pokud je dozorčí rada společníky založena, její působnost je vymezena kogentním § 138 odst. 

1 ObchZ. Usnesení valné hromady, nebo společenská smlouva nemůže omezit působnost 

dozorčí rady. Takové usnesení je v rozporu se zákonem. Je však přípustné působnost dozorčí 

rady rozšířit. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

Dozorčí radu může jmenovat valná hromada svým usnesením, společníci nebo jediný 

společník. Vlastní funkce dozorčí rady však vzniká dnem, kdy je společnost zapsána do 

obchodního rejstříku. Uvolní-li se místo člena dozorčí rady, musí být jmenován nový člen, 

aby nedošlo ke stavu v rozporu se společenskou smlouvou. Jmenovat nového člena musí 

valná hromada do tří měsíců od uvolnění místa. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky způsobilosti jako jednatel společnosti 

s ručením omezeným. Členem dozorčí rady může být jen taková fyzická osoba, která dosáhla 

věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o 

živnostenském podnikání, nevztahuje se na ni zákaz o výkonu funkce a není zároveň 

jednatelem téže společnosti. Dozorčí radu musí tvořit minimálně tři členové. Maximální počet 

členů není zákonem určen. Jako u jednatele zde platí zákon o zákazu konkurence a členové 

dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoje povinnosti s náležitou kvalitou, a to s péčí řádného 

hospodáře. 

Základní povinnosti dozorčí rady je kontrolní činnost. Dozorčí rada má čtyři základní 

okruhy své kontrolní činnosti. Do prvního okruhu patří dohled nad činností jednatelů, který je 

klíčový. Dále kontrolovat obsah účetních a obchodních knih a jiných dokladů a tam 

obsažených údajů, přezkoumání správnosti účetních závěrek a povinnost podání pravidelných 

zpráv o své činnosti.  

Musí být postupováno podle základního zákonného principu, proto musí být jednáno 

s důrazem na respekt k zájmům společnosti jako takové. Proto je dozorčí rada povinna 

provádět namátkové kontroly. Dozorčí rada může svolat valnou hromadu, které se zodpovídá 

a má právo zastupovat společnost navenek. To připadá v úvahu pouze v případě, kdy všichni 
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jednatele podali návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady.                                  

( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

Právní vztah mezi členem dozorčí rady a společností zaniká smrtí člena, vzdáním se 

funkce, odvoláním z funkce, skončením jeho funkčního období. 
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3. Právní postavení společníků ve společnosti s ručením 

omezeným  

Společnost s ručením omezeným je soukromoprávní korporací, tedy korporací, kterou 

tvoří sdružení osob. Nemůže tedy existovat společnost, v níž by nebyl ani jeden společník. 

Mezi společností a společníkem vzniká vztah, který je obecně označovaný jako účast 

v korporacích nebo taky jako společnický poměr. Tento vztah je soubor práv a povinností, 

které má společník jednak vůči společnosti a též vůči společníkům. Dále je společník také 

omezen dalšími kriterii a to k zákonnému principu dobrých mravů, pravidly poctivého 

obchodního styku a zákazu zneužití hlasů ve společnosti nebo jednání znevýhodňujícího 

jakéhokoliv společníka. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

Společník může nabývat členství buď originálně, nebo derivativně. V případě 

originálně nabytého členství, vzniká toto členství nově bez jakéhokoliv právního předchůdce. 

Originálně nabývat členství je možné dvěma způsoby, a to při vzniku společnosti anebo 

převzetím vkladu při efektivním zvýšení kapitálu. Derivativně vniká členství, pokud 

společník získal své právní postavení od svého právního předchůdce a to převodem nebo 

přechodem. 

3.1. Povinnosti společníku ve společnosti s ručením 

omezeným 

Povinnosti společníku ve společnosti s ručením omezeným se člení do dvou 

základních okruhů, a to na základní a doplňkové povinnosti. Mezi základní povinnosti patří 

povinnost vkladová, povinnost loajality, povinnost ručení za dluhy společnosti a povinnost 

podrobit se usnesení valné hromady, i když s ní společník nesouhlasí. Z doplňkových 

povinností můžeme jmenovat povinnost příplatkovou, povinnost osobní účasti na společnosti, 

povinnost poskytnout plnění na emisní ážio, povinnost přispět na vytvoření rezervního fondu 

a mnoho dalších. 

3.1.1. Povinnost vkladová  

Podle obchodního zákoníku společnost s ručením omezeným, povinně vytváří 

základní jmění, jež je tvořeno předem stanovenými vklady společníků. Z obchodního 

zákoníku pak vyplývá, že musí jít o vklady všech společníků. Každý společník se na 

základním kapitálu podílí pouze jedním vkladem, jehož minimální výše je stanovená 
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zákonem. U společnosti s ručením omezeným je minimální výše 20 000 Kč na jednoho 

společníka. Vklad každého společníka může být vyměřen v jiné výši, podle toho jakou výši 

uvádí zakladatelská listina. Z tohoto lze učinit závěr, že každý společník musí mít vklad do 

společnosti s ručením omezeným, jinak nemůže být jejím společníkem. ( Jan Dědic, 1999 ) 

Povinnost vkladovou jinak nazýváme povinností ilanční. Termín ilace označuje 

povinnost zakladatele, nebo společníka obchodní společnosti převést sjednaný předmět 

vkladu do vlastnictví korporace. Vkladová povinnost se dále dělí na povinnost upisovací a 

povinnost uhrazovací. Jde o dvě navzájem podmíněné fáze. První fázi je povinnost upisovací, 

neboli upsání vkladu. Společník nebo zakladatel přijme závazek poskytnout ve prospěch 

společnosti určitý předmět vkladu ve stanovené hodnotě. Druhou fází je pak závazek uhrazení 

vkladu, tedy předání předmětu vkladu a převedení vlastnického práva k předmětu vkladu na 

společnost. Správným provedením těchto dvou kroků je ilace právně perfektní.                        

( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

Podle § 1 odst.2 BankZ. ,,se vkladem rozumí svěřené peněžní prostředky, které 

představují závazek vůči vkladateli na jeho výplatu“. Pojem vklad používá i občanský 

zákoník, ale tento pojem blíže nespecifikuje a má obdobný význam jako v zákoně o bankách. 

V obchodním zákoníku pojem vklad není použit jednotně. Je rozdílně použit v souvislosti s 

právní úpravou obchodních společností a družstev a rozdílně použit v úpravě smlouvy o 

tichém společníku nebo smlouvy o oběžném nebo vkladovém účtu. 

Povinnost splatit vklad vzniká převzetím závazku splatit vklad do základního jmění. 

K tomuto může dojít účinností společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny před vznikem 

společnosti, nebo převzetím závazku k novému vkladu při zvyšování základního jmění za 

trvání společnosti.  

V prvním případě vzniká závazek splatit vklad před vznikem společnosti až do jejího 

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

splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Celková 

výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí 

však činit alespoň 100 000 Kč“
3
. Pokud jde společnost s jedním společníkem, je třeba splatit 

celý vklad. ,,Tento vklad ale není součástí obchodního podílu. Společník je tedy povinen 

splatit vklad za podmínek a ve lhůtě určené ve společenské smlouvě, nejpozději však do pěti 

                                                             
3  § 111 ObchZ. 
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let od vzniku společnosti nebo od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu. 

Této povinnosti nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení základního kapitálu 

prominutím dluhu“
4
. Teprve se vznikem společnosti vzniká zakladateli obchodní podíl, a 

pokud závazek splatit vklad nebyl splněn, stává se součástí obchodního majetku.  

Ve druhém případě vzniká závazek splatit vklad, převzetím nového vkladu při 

zvyšování základního jmění. V tomto případě je vklad vždy součástí obchodního podílu. Není 

proto rozhodující, jestli závazek k novému vkladu přebírá dosavadní společník, nebo jej 

přebírá třetí osoba. V tomto případě je závazek splatit vklad součástí nového obchodního 

podílu. 

Pokud společník ve lhůtě stanovené zákonem a společenskou smlouvou řádně a včas 

nesplní vkladovou povinnost, je povinen platit úrok z prodlení v zákonné výši 20 % ročně, 

nestanoví-li společenská smlouva jinou výši. Je možná stanovit vyšší i nižší zákonnou míru, 

nebo je možné ve společenské smlouvě úrok vyloučit. Společník, který nesplní svou 

povinnost ani v dodatečné lhůtě, může být valnou hromadou ze společnosti vyloučen. Proti 

prodlévajícímu společníkovi je možné zavést buď kaduční, nebo soudní řízení, na základě 

nich může být společník vyloučen ze společnosti. Žaloba se podává buďto za společnost či za 

společníky. ,,Obchodní podíl vyloučeného společníka přechází na společnost, která jej může 

převést na jiného společníka nebo třetí osobu. O převodu rozhoduje valná hromada. Nedojde-

li k převodu obchodního podílu, rozhodne valná hromada do šesti měsíců ode dne, kdy k 

vyloučení společníka došlo, buď o snížení základního kapitálu o vklad vyloučeného 

společníka, nebo o tom, že ostatní společníci převezmou jeho obchodní podíl v poměru svých 

obchodních podílů za úplatu ve výši vypořádacího podílu, jinak může soud společnost i bez 

návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Rozhodnutím valné hromady o rozdělení obchodního 

podílu mezi společníky přechází na společníky rozdělený obchodní podíl za podmínek 

stanovených valnou hromadou“
5
.  

 

 

 

                                                             
4
  § 113 ObchZ. 

5  § 113 ObchZ. 
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A) Povinnost doplatit rozdíl mezi oceněním předmětu nepeněžitého 

vkladu a jeho reálnou hodnotou 

Pokud je hodnota předmětu nepeněžitého vkladu splaceného před vznikem společnosti 

ke dni vzniku společnosti nižší, než je částka, jíž byl oceněn ve společenské smlouvě nebo 

zakladatelské listině při založení společnosti, je společník povinen doplatit rozdíl v penězích. 

Je třeba si uvědomit, že zde nejde o rozdíl mezi výši vkladu a hodnotou předmětu vkladu, ale 

o rozdíl mezi hodnotou předmětu vkladu, která je uvedena v příslušných dokumentech, a jeho 

reálnou hodnotou v době vzniku společnosti nebo v době splacení vkladu. ( Jan Dědic, 1999 ) 

Společník je vždy ze zákona povinen rozdíl dorovnat. Ve společenské smlouvě lze 

však stanovit způsob náhrady rozdílu. Lze tedy určit naturální plnění místo plnění peněžitého . 

Doba splatnosti je uvedena ve společenské smlouvě, nebo zakladatelské listině. Pokud 

zde doba není určena, je společník povinen závazek plnění splatit bez zbytečného dokladu 

hned poté, co byl společností o plnění požádán. ( Jan Dědic, 1999 ) 

Pokud společník rozdíl včas nezaplatí, vzniká mu ze zákona povinnost platit úrok 

z prodlení. Výši úroku může určit společenská smlouva nebo zakladatelská listina.   

B) Povinnost k plnění mimo vklad 

Obchodní zákoník počítá s možností, že se společníci mohou zavázat k jiným plněním 

mimo vklad ve prospěch společnosti. Tato plnění ale nejsou povinná. Povinná mohou být 

pouze tehdy, stanoví-li tak společenská smlouva. V tomto případě zákon počítat s možností 

dvou plnění. 

Plnění ve prospěch fakultativně vytvářeného rezervního fondu 

Společnost vytváří rezervní fond dříve, než je k tomu ze zákona povinna podle § 124 

ObchZ. K tomuto naplnění rezervního fondu nelze použít splacené vklady nebo jejich části. 

Z tohoto důvodu musí nastat plnění poskytnuté společníky mimo a nad rámec vkladů. Tuto 

povinnost může společníkům uložit pouze společenská smlouva, která jediná může zakotvit 

dřívější vytvoření rezervního fondu. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 
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Příplatková povinnost 

Společenská smlouva může dát pravomoc valné hromadě uložit společníkům 

povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu společnosti nad rámec vkladu do základního 

kapitálu. Je to tedy plnění nad rámec příplatkové povinnosti a nazývá se příplatková 

povinnost podle § 121 ObchZ. Příplatek je omezen a to do maximální výše 50 % základního 

kapitálu. Individuální výše příplatku každého společníka nesmí přitom převyšovat 50 % jeho 

vkladu. Tento příplatek je možno vložit pouze v peněžité podobě. Dokud není limit 50 % 

základního kapitálu vyčerpán, lze ukládat příplatkovou povinnost opakovaně. Společník může 

poskytnout příplatek se souhlasem valné hromady, i když tak nestanoví společenská smlouva.  

Příplatky lze společníkům vrátit, ukáže-li se, že je společnost nepotřebuje.  Příplatky lze 

společníkům vrátit jen v rozsahu, v jakém převyšují ztráty společnosti. Společník, který 

v řádném období nesplatí příplatek, je povinen platit úrok z prodlení v zákonné nebo 

společenskou smlouvou určené výši. ( Tomáš Dvořák, 2008 )   

Pokud je základní kapitál splacen, jednatelé oznámí rejstříkovému soudu, bez 

zbytečného odkladu splacení celého vkladu každého společníka. 

3.1.2. Povinnost loajality  

Jako nejzákladnější povinnost společníka vůči společnosti považujeme právě 

povinnost loajality. Z této povinnosti všechny ostatní povinnosti vyplívají a jsou s ní spojeny. 

Základním principem povinnosti loajality je, že účast společníka ve společnosti s ručením 

omezeným je dobrovolná. Společník je povinen jednat tak, aby byl dosahován účel existence 

společnosti stanovený právními předpisy a společenskou smlouvou. Dále je povinen se zdržet 

všeho, co by dosažení tohoto cíle znemožňovalo. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

Mezi dílčí části této povinnosti, můžeme řadit povinnost dodržovat společenskou 

smlouvu, nezneužívat většiny nebo menšiny hlasů ve společnosti
6
, jednat v souladu s dobrými 

mravy
7
 a zásadami poctivého styku

8
 a mnoho jiných.  

Princip loajality je zároveň i výkladovým pravidlem, v jehož rámci je možné 

interpretovat jednotlivé dílčí povinnosti společníka vůči společnosti. Dále může mít i 

                                                             
6
  § 56a ObchZ. 

7
  § 3 odst. 1 ObčZ. 

8  § 265 ObchZ. 
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regulační funkci v situaci, kdy určité jednání nebo opomenutí není postihnuto přímo právní 

úpravou. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

V dnešní době není soudní judikatura v principu loajality v České republice téměř 

vůbec nerozvinuta. 

3.1.3. Povinnost ručení za dluhy společnosti  

Základní kapitál je tvořen vklady společníků a tito společníci ručí za závazky 

společnosti, dokud není splacení vkladu zapsáno do obchodního rejstříku. Pokud není vklad 

splacen, ručí společníci za závazky společnosti do výše všech svých nesplacených vkladu 

podle zápisu v obchodním rejstříku. Zde je důležité slovo všech svých nesplacených vkladu. 

Roku 2000 došlo k vydání zásadní novely č. 370/2000 Sb. kdy tato novela nahradila 

dosavadní ručení každého společníka do výše jeho nesplaceného vkladu uvedeného 

v obchodním zákoníku novou úpravou, která klade důraz na větší solidaritu společníku při 

ručení za závazky společnosti. Tomuto způsobu se říká princip solidarity. Díky této novele 

společník přestává ručit za závazky společnosti dnem, kdy bylo v obchodním rejstříku 

zapsáno, že všichni společníci splatili celé vklady. Pokud ke splacení nedojde, ručí společníci 

do výše rozdílu mezi základním kapitálem a sumou zapsaných splacených vkladů. Pojem 

vklad můžeme charakterizovat i jako prvotní zdroj majetku společnosti. Z toho, že se splacené 

vklady zapisují do obchodního rejstříku také vyplývá, že společnost s ručením omezeným se 

povinně zapisuje do obchodního rejstříku a to bez ohledu na účel, pro který byla zřízena. 

V problematice ručení je třeba rozeznávat pojem ručení od pojmu odpovědnost. Pokud 

použijeme pojem odpovědnost, hovoříme o společnosti jako celku, která odpovídá celým 

svým majetkem za porušení svých závazku. Nastane-li případ, kdy společnost nesplní své 

závazky, tak se věřitel musí nejdříve domáhat svého nároku na společnosti. Tato koncepce je 

tudíž postavena na subsidiaritě závazku ručitelů. Teprve poté, když společnost nesplní svůj 

závazek vůči věřiteli ( např. při prohlášení konkursu společnosti ) se věřitel může domáhat 

splnění závazku, neboli pohledávky na společníkovi. Z toho vyplývá, že společníka můžeme 

přirovnat k ručiteli, který se zaručil za závazek dlužníka. ( Miroslava Bartošíková, 2006 ) 

Jednatele ve společnosti s ručením omezeným musí svou funkci vykonávat v souladu 

se zákonem a s péčí řádného hospodáře. Jednatelé, kteří způsobili společnosti škodu 

porušením právních povinností při výkonu své funkce, odpovídají za tuto škodu společně a 

nerozdílně. Jednatel tedy do výše takto způsobené škody ručí za závazky společnosti společně 

a nerozdílně (solidárně). Pokud tedy jednatel škodu neuhradí a věřitelé nemohou dosáhnout 
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uspokojení své pohledávky z majetku společnosti, mohou uplatnit své pohledávky přímo u 

jednatele, který je povinen je uspokojit až do výše škody, kterou svým jednáním společnosti 

způsobil. Ručení jednatele za závazky společnosti zaniká, pokud způsobenou škodu uhradí.    

( business.center.cz, 2010 ) 

A) Ručení společníků po prohlášení konkursu na majetek společnosti 

Při prohlášení konkurzu na společnost s ručením omezeným mohou nastat dvě situace. 

Ručení společníku není dáno, pokud je v obchodním rejstříku již zapsáno úplné splacení 

všech vkladů. Pokud však vklady společníků nejsou splaceny podle stavu v obchodním 

rejstříku, pak i přes prohlášení konkurzu na společnost toto ručení trvá dál, ale s jistými 

modifikacemi. 

Společníci jsou po prohlášení konkurzu na majetek společnosti povinni splatit své 

nesplacené vklady do rukou insolvenčního správce. Neučiní-li tak dobrovolně, je povinností 

správce zajistit jejich vymožení ve prospěch majetkové podstaty. Dokud nedojde ke splacení, 

ručení společníku trvá dál, ale jen těm věřitelům, kteří se včas přihlásili v insolvenčním řízení 

k uspokojení své pohledávky
9
 a pouze do výše, v níž věřitelé nebyli v insolvenčním řízení 

uspokojeni
10

. ( Tomáš Dvořák, 2008 )   

Po skončení konkurzu se ručení společníků obnovuje, pokud budou ještě v obchodním 

rejstříku zapsány nesplacené vklady. Na toto ručení se vztahuje obecná úprava ručení 

společníků za trvání společnosti. Tato varianta by měla nastat pouze výjimečně, neboť 

správce konkurzní podstaty by měl vymoci nesplacené vklady konkurzní podstaty. Jednatel je 

pak povinen podat návrh na zápis splacených vkladu do obchodního rejstříku.                          

( Jan Dědic, 1999 ) 

B) Ručení společníku po zániku společnosti 

Může také nastat situace, kdy společníci ručí i po tom, co společnost zanikla, bez 

ohledu na to, zda zanikla likvidací nebo bez likvidace
11

. O zrušení společnosti a jejím vstupu 

do likvidace rozhoduje valná hromada, nebo přímo ze zákona. Pokud je společnost zrušena 

                                                             
9   § 173 odst. 1 insolvenčního zákona 
10

  § 56 odst. 5 ObchZ. 
11  Likvidací společnosti se nazývá proces předcházející zrušení společnosti samotné.   Likvidaci ukládá provést  

zákon v těch případech, kdy dochází ke zrušení společnosti bez právního nástupce 

http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/ruceni-za-zavazky-sro.aspx


29 

s likvidací a zanikla, ručí bývalí společníci za závazky nejméně v rozsahu, v jakém za ně 

ručili za trvání společnosti. ( Jan Dědic, 1999 ) 

Ti společníci zaniklé společnosti, kteří v době jejího zániku za závazky společnosti již 

neručili, ručí za závazky společnosti do výše jejich podílu na likvidačním zůstatku podle § 

152, ObchZ. Totéž platí, pokud podíl společníka na likvidačním zůstatku je vyšší než jeho 

ručení za trvání společnosti. Likvidační podíl, který společník od společnosti obdrží, určuje 

likvidátor. Z tohoto vyplívá, že už se nejedná o solidární ručení. 

Dojde-li ke zrušení společnosti bez likvidace, tedy bez likvidačního podílu, ručí bývalí 

společníci za závazky zaniklé společnosti ve stejném rozsahu, jako za ně ručili za trvání ve 

společnosti. Přešlo-li jmění zaniklé společnosti na právní zástupce, přešly i závazky zaniklé 

společnosti, a proto věřitelé musí postupovat stejně, jako kdyby žádali plnění od zaniklé 

společnosti, a ručící společníci mohou požadovat plnění od společnosti , jejíž závazky splnili 

podle § 309 ObchZ. Mohou také uplatnit vzájemný, pokud nebudou uspokojeni právním 

nástupcem, za stejných podmínek jako za trvání společnosti s ručením omezeným.                   

( Jan Dědic, 1999 ) 

3.1.4. Povinnost poskytnout plnění na emisní ážio 

Povinnost poskytnout plnění emisního ážia může vzniknout jen spolu s povinností splatit 

vklad. Povinnost splatit vklad je však příslušné každému původnímu nabytí obchodního 

podílu od společnosti, povinnost plnění na emisní ážio vzniknout nemusí. Záleží na 

zakladatelích společnosti, zda tuto povinnost do společenské smlouvy zanesou nebo zda ji 

budou vyžadovat při rozhodování valné hromady o zvýšení základního jmění jako podmínku 

pro možnost převzetí nového vkladu. 

Pro společnost s ručením omezeným poskytne základní pravidla pro poskytnutí 

emisního ážia ustanovení § 109 odst. 3 ObchZ. a odkaz na přiměřené použití podle § 163a 

odst. 2 ObchZ.
12

  

Pro povinnost splatit emisní ážio uvádí obchodní zákoník podle § 111 odst. 1 ObchZ, 

že musí být celé emisní ážio splaceno před podáním návrhu na zápis společnosti do 

                                                             
12

 ,,Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako 

protiplnění, se považuje za emisní ážio, pokud stanovy, zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina anebo 

usnesení valné hromady neurčují, že tento rozdíl nebo jeho část je společnost povinna vyplatit upisovateli anebo 

že jde o tvorbu rezervního fondu“ 
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obchodního rejstříku. Pro splacení emisního ážia na zvýšení základního kapitálu však 

obchodní zákoník lhůtu nestanoví. ( Miroslava Bartošíková, 2003 ) 

Pro ručení za zaplacení emisního ážia se použije ustanovení § 115 odst. 3 ObchZ. 

Povinnost splatit emisní ážio při převodu obchodního podílu přechází na nabyvatele. 

Je-li společník v prodlení se zaplacením emisního ážia v penězích, bude platit úrok 

z prodlení ve výši stanovené ve společenské smlouvě, nebude-li výše stanovena ve 

společenské smlouvě, tak ve výši podle § 369 odst. 1 ObchZ.
13

  

3.1.5. Povinnost osobní účasti na společnosti 

Povinnost osobní účasti společníků na podnikatelské činnosti společnosti s ručením 

omezeným obchodní zákoník přímo neukládá. Tuto povinnost však může založit společenská 

smlouva. V českých podmínkách je začlenění této povinnosti do společenské smlouvy 

obvyklé. Společenská smlouva může také blíže specifikovat, jakou činnost bude daný 

společník ve společnosti vykonávat. Pokud společenská smlouva stanoví povinnosti osobně se 

podílet na podnikatelské činnosti společnosti, může být porušení této povinnosti důvodem 

k vyloučení společníka ze společnosti rozhodnutím soudu podle § 148 odst.1 ObchZ.  Za 

porušení této povinnosti nemůže společníka vyloučit valná hromada. Zprostit platně 

společníka povinnosti osobně se podílet na podnikatelské činnosti společnosti lze pouze 

odpovídající změnou společenské smlouvy. 

3.1.6. Povinnost přispět k úhradě ztráty 

Aby valná hromada mohla přijmout rozhodnutí, jimž se ukládá povinnost přispět k úhradě 

ztráty, musí být uhrazovací povinnost uvedena ve společenské smlouvě. Pro použití 

povinnosti přispět k úhradě ztráty musí společnost vykazovat ve svém účetnictví ztrátu. Valná 

hromada rozhoduje, zda ztráta bude hrazená celá, nebo z části příspěvkem společníků 

k úhradě ztráty. O uhrazovací povinnosti rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou 

hlasů přítomných společníků na valné hromadě. Zde není rozhodující, zda společníci splatili 

či nesplatili své vklady do základního jmění. 

                                                             
13

 ,,Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z 

prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené 

předpisy práva občanského“ 
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Obsahem uhrazovací povinnosti je poskytnout peněžité plnění společnosti nad výši vkladu 

společníka do základního jmění k úhradě ztrát společnosti. Maximální výše ztráty, kterou lze 

hradit příspěvky společníků, je ztráta ve výši poloviny základního jmění. ( Jan Dědic, 1999 ) 

Výše uhrazovací částky jednoho společníka se určuje z celkové částky ztráty, která má být 

společníky uhrazena, poměrem výše jejich vkladů do základního jmění. ( Jan Dědic, 1999 )    

3.2. Práva společníku ve společnosti s ručením omezeným 

Práva společníku se dělí do tří základních kruhů a to na práva základní, doplňková a 

práva minoritních společníků. 

Doplňková práva společníků ve společnosti s ručením omezeným jsou velice obsáhlý 

pojem a je jich velké množství. Oby pro společníky byla závazná, musí je společníci uvést ve 

společenské smlouvě. Mezi tyto práva patří například právo podat jménem společnosti žalobu 

a právo na likvidačním zůstatku. 

Práva minoritních společníků jsou poskytována osobám, které společně reprezentují 

určitý podíl na základním kapitálu, počítáno podle výše upsaných vkladů. Zákon ale 

neposkytuje ochranu těm společníkům, jejichž podíl na základním kapitálu nepředstavuje tuto 

hranici. Poskytuje ji pouze osobám, které souhrnem svých vkladů dosahují předepsaného 

podílu na základním kapitálu. Jedná se tedy o specifické normativní řešení, které poskytuje 

právo menšině. Platná úprava menšinových práv je omezená. Úprava je ale kogentní povahy a 

je možné rozšířit práva minority ve společenské smlouvě. ( Tomáš Dvořák, 2008 )   

Mezi základní práva řadíme právo hlasovací a kontrolní, právo na podíl na zisku a 

právo na vypořádání při zániku účasti společníka ve společnosti nebo při zániku společnosti 

samotné. 

3.2.1. Právo hlasovací a kontrolní 

Právo hlasovací a kontrolní je v právní teorii jinak označováno jako právo podílet se 

na správě společnosti. Společníci společnosti s ručením omezeným neřídí společnost přímo, 

ale prostřednictvím příslušného orgánu, který se postará o všechny aspekty s tím spojené. 

Tímto orgánem je valná hromada. Pomocí valné hromady společníci ukládají jednatelům 

strategické pokyny, nebo je kontrolují. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení 

společnosti v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených v obchodním zákoníku, 
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společenské smlouvě, zakladatelské listině nebo ve stanovách § 122 ObchZ. Protože 

společnost s ručením omezeným není ryze kapitálovou společnosti, umožňuje obchodní 

zákoník podle § 130 ObchZ. rozhodování společníků mimo valnou hromadu.                             

( Miroslava Bartošíková, 2006 ) 

Každý společník má právo zúčastnit se valné hromady, a to buď osobně, nebo 

v zastoupení, hlasovat na ní a vznášet dotazy, připomínky, návrhy a protinávrhy v rozsahu 

připuštěném zákonem. Společník může být na valné hromadě zastoupen. Plná moc pro 

zastupování společníka na valné hromadě musí být udělena písemně. Aby nedošlo ke střetu 

zájmů mezi společníkem a členem dozorčí rady, obchodní zákoník zakazuje členu dozorčí, 

aby byl jednatelem na zasedání valné hromady. 

Jeden společník sám o sobě nemůže zasahovat do řízení společnosti. Jednatel není 

vázán příkazy jednotlivých společníku, s výjimkou jednočlenných společností, kde jediný 

společník reprezentuje valnou hromadu. Jednatel je tedy vázán usnesením valné hromady, 

totiž kolektivní vůli společníků přijatou a projevenou zákonem stanoveným postupem. 

Nesmí tedy přijmout příkaz individuálního společníka, i když se jedná o společníka 

s majoritním podílem. ( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

S právem kontroly vedení společnosti úzce souvisí i právo přístupu k informacím. 

Společníci mají právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti a 

nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit 

auditora nebo daňového poradce. Toto je výhodné pro společníky, kteří nemají odborné 

znalosti potřebné k vykonání podobné kontroly
14

  

Společnost s ručením omezeným je kapitálovou společností, z toho vyplívá, že 

společníci nedisponují stejným počtem hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 

1000 Kč svého vkladu, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Společenská smlouva tedy 

může stanovit jiný klíč přidělování počtu hlasů, ale ten musí být limitován příkazem 

dobrých mravů a ekvity. 

                                                             
14  § 122 odst. 2 ObchZ. 
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S právem účasti společníka na správě společnosti nespojeno i doplňkové právo 

domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady podle § 131 ObchZ.
15

  

3.2.2. Právo na podíl na zisku 

Dosažení zisku je základní účel vzniku společnosti s ručením o mezeným a důvod 

účasti společníka ve společnosti. Společenské smlouvy, které některého ze společníků 

tohoto práva zbavují, jsou v rozporu se zákonem a dobrými mravy, tudíž neplatná.                 

( Tomáš Dvořák, 2008) 

Právo společníka na podíl na zisku je podmíněno splněním určitých, zákonem 

stanovených a podmínek
16

. Jsou-li podmínky dodrženy, může dojít k rozdělení zisku. 

Společnost ovšem zisk rozdělovat nemusí. Pokud je společnost zatížena dluhy, je 

racionálnější zisk nerozdělovat. Žádný společník nesmí být zvýhodněn na úkor jiných 

společníků nebo společnosti samé. 

A) Podmínky, které dovolují rozdělovat zisk 

Aby mohlo dojít rozdělování zisku, společnost tohoto zisku musí dosáhnout. Nelze 

rozdělovat podíl na zisku za situace, kdy je společnost ve ztrátě. O tom zda společnost 

dosáhla zisku informuje účetní uzávěrka. V prvé řadě však musí být uskutečněny příslušné 

odvody do rezervního fondu či jiných fondu, které jsou zřízeny společenskou smlouvou. 

K výplatě podílu na zisku nelze použít prostředky představující základní kapitál podle stavu 

zápisu v obchodním rejstříku. Tímto se zabraňuje vzniku situace s nulovým základním 

kapitálem. 

Pokud jsou v účetnictví společnosti v aktivech vykazovány zřizovací výdaje jako 

dlouhodobý majetek, musí být tento majetek odepsán nejpozději v průběhu pěti let ode dne 

vzniku společnosti. Dokud není tento majetek odepsán, je jakékoliv vyplácení podílu na 

zisku společníkům zakázáno. ( Tomáš Dvořák, 2008) 

                                                             
15  ,,Každý společník, jednatel, likvidátor, insolvenční správce, vyrovnací správce nebo člen dozorčí rady se může 

domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, 

společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode 

dne konání valné hromady nebo, nebyla-li řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, 

nejdéle však do jednoho roku od konání valné hromady, zaniká. Jestliže bylo usnesení přijato postupem podle § 

127 odst. 7, lze toto právo uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy společnost oznámila společníkovi přijetí usnesení, 

nejdéle však do jednoho roku od přijetí usnesení“ 
16  § 123 odst. 2 ObchZ. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx#par127
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Celková částka vyplaceného podílu na zisku však nesmí být vyšší, než je 

hospodářský výsledek společnosti za příslušné účetní období vykázaný v účetní závěrce 

snížený o příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o 

nerozdělený zisk z minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které lze rozdělit podle úvahy 

společnosti. ( Tomáš Dvořák, 2008) 

Společnost dále nesmí vyplácet zálohy na podíl na zisku. Tímto se zabraňuje 

účelovému odlévání prostředků ze společnosti předtím, než bude z účetní uzávěrky zřejmé 

že společnost dosáhla zisku. ( Tomáš Dvořák, 2008) 

B) Pravidla pro rozdělení podílu na zisku 

Valná hromada rozhoduje, jak velkou část zisku, kterou lze podle zákona a 

společenské smlouvy rozdělit, bude skutečně rozdělena na podíl na zisku. Může nastat 

situace, kdy valná hromada odmítne výplatu podílu na zisku a zisk ponechá nerozdělený. 

Výše podílu jednotlivých společníků se určí podle poměru jejich obchodního podílu, 

neurčí-li společenská smlouva jinak. Společenská smlouva, ale stále podléhá pravidlu 

dobrých mravů a ekvity. Společníci proto nemohou mít vyšší podíl na zisku bez rozumného 

důvodu. 

Pokud je podíl na zisku rozdělen v rozporu se zákonem, společenskou smlouvou 

nebo rozhodnutím valné hromady, pak jsou společníci povinni tento podíl vrátit. 

Část zisku na základě rozhodnutí valné hromady, může být rozdělena mezi jiné 

osoby. Podíl na zisku může být rozdělen jednatelům a členům dozorčí rady, pokud 

společenská smlouva nebo stanovy tantiémy zakazují. Osobě, která výkonem své funkce 

přispěla k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, tantiem nepřísluší. Podíl na 

zisku mohou obdržet i zaměstnanci, nebráni-li tomu právní předpis. Jestliže ovšem valná 

hromada na výplatě podílu zaměstnancům nerozhodne, pak žádný podíl neobdrží. 

Usnesení o výplatě podílu musí být dostatečně určené. V usnesení musí být každý 

zaměstnanec jmenovitě uveden a k tomu částka, která mu má být vyplacena. 

Je-li jednou přijato platné usnesení valné hromady o rozdělení podílů na zisku, stává 

se podmíněný nárok společníků a dalších osob nepodmíněným. (Tomáš Dvořák, 2008) 
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C) Splatnost podílu na zisku 

Podíly na zisku jsou splatné do tří měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala 

usnesení o rozdělení zisku, pokud společenská smlouva nebo stanovy neurčí jinak. 

Společnost se může rozhodnout splatit podíly na zisku dříve, než jsou splatné. Druhá strana 

se však dřívější výplaty domáhat nemůže. (Tomáš Dvořák, 2008) 

3.2.3. Právo na vypořádání při zániku účasti společníka ve  

společnosti nebo při zániku společnosti samotné 

Společník má právo na vypořádací podíl při zániku své účasti na společnosti a jehož 

obchodní podíl přešel při zániku jeho účasti ve společnosti na společnost. Toto ustanovení 

vyplývá z § 150 ObchZ. Tento stav nastává pokud: 

 Společník byl vyloučen pro nesplnění vkladové nebo příplatkové 

povinnosti  

 Soud ukončil účast společníka ve společnosti ( § 116 odst. 2, § 148 

odst. 1 ObchZ. ) 

 Soud vyloučí společníka pro závažné porušení jeho povinnosti ( § 149 

ObchZ. ) 

 Obchodní podíl nepřechází na právního zástupce ( § 116 odst. 3 ObchZ.  

) 

 Účast ve společnosti je ukončena dohodou všech společníku ( § 149a 

ObchZ. ) 

 Účast společníka zanikla prohlášením konkurzu na jeho majetek nebo 

zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku společníka ( § 

148 odst. 2 ObchZ. ) 

 Obchodní podíl byl postižen výkonem rozhodnutí nebo exekuci ( § 148 

odst. 2 ObchZ. ) 

Nastane-li jedna z těchto možností, připadá do majetku společnosti uvolněný obchodní 

podíl. 

Společník, jehož účast ve společnosti skončila, ručí za splacení dosud nesplaceného 

vkladu nabyvatelem obchodního podílu. Toto ručení trvá, dokud není vklad splacen. Pokud 

není vklad splacen, nemá společník nárok na vypořádací podíl. 
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A) Výpočet vypořádacího rozdílu 

Vypořádací podíl je majetková hodnota představující podíl na majetku společnosti, na 

nějž má osoba, jejíž účast na společnosti zanikla, právo.  

Vypořádací podíl se vypočte způsobem, který je upraven podle § 61 odst. 2 ObchZ. 

Právo na vypořádací podíl vzniká v den zániku účasti společníka ve společnosti. Tímto dnem 

vzniká právo bývalého společníka na vypořádací podíl. Vypořádací rozdíl se zjistí ze stavu 

základního kapitálu společnosti zjištěného ke dni zániku účasti ve společnosti podle řádné, 

mimořádné nebo mezitímní účetní uzávěrky k tomuto dni sestavené. (Tomáš Dvořák, 2008) 

B) Splatnost vypořádacího podílu 

Za předpokladu, že byl vklad společníka u něhož zanikla účast na společnosti zcela 

splacen, pak je společnost povinná bez zbytečného dokladu vyplatit vypořádací rozdíl. 

Společenská smlouva však může lhůtu pro splatnost vypořádacího podílu prodloužit. Lhůta 

však nesmí být nepřiměřeně dlouhá, aby se nedostala do rozporu s dobrými mravy. 

Dalším časovým limitem podle § 113 odst. 6 ObchZ. může být šestiměsíční lhůta pro 

sestavení a schválení účetní uzávěrky, která určí výši vypořádacího podílu. 

Právo na vypořádací podíl se promlčuje ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne jeho 

splatnosti. 

C) Výplata vypořádacího podílu 

Vypořádací podíl se vyplácí do rukou bývalého společníka nebo právního zástupce. 

Pokud účast společníka však zanikla prohlášením konkurzu na jeho majetek, tak se 

vypořádací podíl vyplácí do rukou insolvenčního správce ve prospěch majetkové podstaty. 

Dále jestliže účast společníka ve společnosti zanikla v důsledku výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce postižením obchodního podílu, pak se plnění z titulu práva vyplácí oprávněné osobě. 

Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, není-li ve společenské smlouvě určeno jinak.             

( Tomáš Dvořák, 2008 ) 

3.2.4. Právo na svolání valné hromady 

Společníci mají za určitých podmínek podle Obchodního Zákoníku právo vynutit si 

svolání valné hromady. Toto právo má však pouze společník, jehož vklad dosahuje aspoň    
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10 % základního kapitálu. Společníci, kteří nemají vklad do základního kapitálu v potřebné 

výši, se mohou dohodnout a požádat o svolání valné hromady společně, pokud dohromady 

dosahují jejich vklady požadované částky. ( Miroslava Bartošíková, 2006 ) 

Jednatelé jsou povinni svolat valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení žádosti 

o její svolání. Pokud jednatel tuto povinnost nesplní, může svolat valnou hromadu společník, 

který požádal o její svolání. ( Miroslava Bartošíková, 2006 ) 
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4. Praktické případy  

 

4.1. Analýza společenských smluv 

4.1.1. Práva společníků 

Pokud porovnáme všechny tři společenské smlouvy jednotlivých společností 

s ručením omezeným, najdeme zde několik shodných formulací práv společníků. Opakující 

formulace společenských smluv jsou hlavně základní práva společníků, které by měla 

obsahovat každá společenská smlouva. 

A) Právo účasti na valné hromadě 

Mezi prvními právy uváděných v přiložených společenských smlouvách je právo 

účasti na valné hromadě. V těchto smlouvách je toto právo formulováno různými způsoby 

jako,, podílet se prostřednictvím valné hromady na rozhodování o základních otázkách 

činnosti a hospodaření společnosti a být voleni do orgánů společnosti, hlasovat a podávat 

návrhy na valné hromadě“ (Vodohospodářská společnost SITKA s.r.o.), ,,podílet se na 

správě společnosti a na rozhodování o zásadních otázkách činnosti a hospodaření 

společnosti“ (Coneline s.r.o.). Tohoto práva nelze společníka zbavit. Společník nemůže být 

zbaven tohoto práva, ani když nemá na valné hromadě hlasovací právo, může zde stále 

vykonávat právo kontrolní. Ve všech případech uvedených společenských smluv vystupují 

jako společníci fyzické osoby, zde většinou nevzniká výkladový problém v osobní účasti na 

valné hromadě. Společenská smlouva, ale může mít v roli společníka i právnickou osobu. 

Tato právnická osoba pro svou osobní účast na valné hromadě musí zvolit statutární orgán 

nebo jeho člena. Zde nastává problém, má-li právnická osoba uvedeno v zakladatelské listině, 

že jednání se musí zúčastnit alespoň dvě osoby. Musí být tedy při valné hromadě přítomny 

obě osoby, ale právo společníka může vykonávat pouze jedna se souhlasem druhé. Pokud se 

neshodnou, nemohou jménem právnické osoby na valné hromadě jednat.  

Ve společnosti s ručením omezením většinou společníci nedisponují stejným počtem 

hlasů. Podle Obchodního zákoníku má každý společník jeden hlas na každých 1000 Kč svého 

vkladu, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Společenská smlouva může přidělit určitému 

společníkovi vyšší počet hlasu, tedy určit odchylný klíč při stanovení počtu hlasu jednotlivých 

společníků. K tomuto by měli společníci při sestavování společenské smlouvy přihlédnout a 
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společník, který společnosti např. bezplatně poskytnul právo na využití významného patentu, 

nebo do společnosti vložil své know-how, které je předmětem podnikání firmy, by měl 

požadovat vyšší počet hlasu vůči svému vkladu, oproti ostatním společníkům. 

Zákon o obchodních korporacích 

Zákon o obchodních korporacích dává možnost, podle anglického práva, ve 

společenské smlouvě zvolit kumulativní hlasování při volbě členů orgánů společnosti. 

Kumulativní způsob hlasování by měl být příznivější pro menšinové společníky. Dává jim 

totiž větší možnost ovlivnit složení orgánů společnosti. Základem kumulativního hlasování je, 

že počet hlasů, které má společník v závislosti na výši svého podílu k dispozici, se znásobí 

počtem volených kandidátů. Společník pak s počtem hlasů nakládá libovolně. Cílem je 

poskytnout možnost menšinovým společníkům mít v orgánech společnosti svého zástupce a 

většinovému společníku zabraňuje v obsazování orgánů plně podle své vlastní vůle.   

B) Právo kontrolní 

Ve všech třech společenských smlouvách je uvedeno „ právo nahlížení do účetních 

knih, spisů a jiných dokladů týkajících se hospodářské činnosti podniku a být informován o 

činnosti společnosti“. Souhrnně tyto práva spadají pod právo kontrolní, které patří mezi 

základní práva společníků. Zákon toto vyjadřuje formulací, podle níž mají společníci právo 

požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů 

společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje. Společník s tímto právem nesmí zapomínat na 

možnost využití ke kontrole dokumentu osobu, která je odborně zaměřená na problematiku 

daného dokumentu. Společník, který nerozumí problematice účetnictví, stěží může kvalitně 

zkontrolovat účetní uzávěrku či účetní knihy. V minulosti bylo možné provést kontrolu pouze 

osobně, dnes už tomu tak není. Jednou ze sporných otázek dále je, zda má společník právo na 

informace o skutečnostech spadající do obchodního tajemství. Pokud je otázka možnosti 

nahlížet do dokumentu obsahující obchodní tajemství uvedena ve společenské smlouvě, je vše 

jasně dáno. Není-li tato problematika vyřešena ve společenské smlouvě je možné odpověď 

nalézt v § 18 ObchZ., podle něhož má podnikatel právo nakládat s obchodním tajemstvím, 

včetně svolení k jeho užití.  
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Zákon o obchodních korporacích 

Zákon o obchodních korporacích § 155 uvádí možnost práva na informace i pro 

společníkova zástupce, který musí být vázán ke stejné mlčenlivosti jako společník a 

společnosti tuto skutečnost doloží. Podle § 156 Zákonu o obchodních korporacích v případě 

sporu rozhodne na návrh společníka o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout. 

Jednatelé mohou poskytnutí informace zcela nebo z části odmítnout jen pokud jde o 

utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadovaná informace veřejně 

dostupná. 

C) Právo na zisk 

Jako třetí základní právo společníků, které je také uvedeno ve všech třech 

společenských smlouvách, je právo na zisku. Prvotním kritériem pro určení podílu na zisku je 

velikost obchodního podílu každého ze společníků. Obchodní zákoník však připouští možnost 

odchylné úpravy ve společenské smlouvě, což může vést k nerovnosti mezi společníky. Je-li 

poskytnuta některému společníkovi výhoda ve větším podílu na zisku než na jaký mají právo 

ostatní společníci, měla by být věcně opodstatněná (např. že takto zvýhodněný společník 

znamená pro společnost větší přínos a to díky svému přinesenému know-how). Ve výše 

uvedených smlouvách nejsou uvedeny výhody pro poskytnutí vyššího podílu na zisku 

některému ze společníků, ale při sestavování společenské smlouvy by měl společník na tyto 

podmínky dávat pozor, zda jsou v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého 

obchodního styku. 

Zákon o obchodních korporacích 

S právem na zisk je úzce spojeno určení podílů každého společníka ve společnosti. 

Tento podíl pak určí podíl na zisku. Určení podílů společníka ve společnosti s ručením 

omezeným prošlo v zákoně o korporacích zásadními změnami. Zákon se snaží usnadnit 

podnikání a tak zavádí širší využitelnost podílů ve společnosti s ručením omezeným. 

Společenská smlouva bude moci nově připustit, že kromě základního podílu, může vzniknout 

i více různých podílů a určit jaký obsah tyto podíly mají. Může nastat tedy situace, kdy dojde 

k vydání podílu s prioritním právem na zisk ale bez hlasovacího práva, jako je tomu u a.s. 

Tímto vzniknou společnosti s ručením omezeným možnosti navázat styky s novými investory 

a více se jím otevřít. S tím souvisí i možnost inkorporovat podíl ve společnosti do cenného 
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papíru, do takzvaného kmenového listu. Tímto cenným papírem bude společník svůj podíl 

nejen prokazovat, ale také i snadněji převádět. Tento cenný papír však není určen 

k obchodování na trhu. Společenská smlouva bude připouštět také možnost společníkova 

vlastnit více druhů podílu zároveň.  

4.1.2. Povinnosti společníků 

A) Povinnost uhradit hodnotu svého vkladu 

Základní povinností společníka ve společnosti s ručením omezeným je povinnost 

společníka včas uhradit hodnotu svého vkladu. Této povinnosti se nelze zprostit ani ji není 

možné ve společenské smlouvě dohodnout jinak. Ve formulaci této povinnosti je důležité 

slovo včas. Lhůta stanovená zákonem je do pěti let od založení společnosti, společenská 

smlouva může však uvést jinou lhůtu. Společník si musí dát pozor, o jakou lhůtu se jedná. 

Pokud ve stanovené lhůtě řádně nesplatí svůj vklad je povinen platit úrok 20 % ročně. 

Zákon o obchodních korporacích 

Povinnost uhradit hodnotu svého vkladu podstoupila v zákoně o obchodních 

korporacích v očích podnikatelské veřejnosti zásadní změny. Nový zákon totiž upouští od 

povinné tvorby základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným v minimální výši 

200 000 Kč. Nově bude základní kapitál určen ve výši 1 Kč. Tímto krokem zákonodárci 

reagovali na skutečnost, že základní kapitál představuje účetní položku. Zákon nepožaduje, 

aby touto částkou společnost neustále disponovala a udržovala majetek v této hodnotě. Tímto 

základní kapitál ztrácí funkci ochrany věřitelů.  

B) Zákaz konkurence     

Na společníka se vztahuje podle uvedených společenských smluv zákaz konkurence. 

Zákaz konkurence se v obchodním zákoníku vztahuje na jednatele. Musí být tedy uvedeno ve 

společenské smlouvě, že zákon o zákazu konkurence se vztahuje společníky ve společnosti 

s ručením omezeným.  Společenská smlouva dále může zákaz konkurence rozšířit nad rámec 

zákona, nebo jej také zužit. Záleží tedy na dohodě společníků, do jaké šíře jej rozvedou. 

Porušením tohoto zákazu je faktické porušení, úmysl nebo příprava nestačí. Společenská 

smlouva by měla obsahovat i sankce, které společníka postihnou při porušení zákazu 

konkurence. 
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C) Povinnost loajality 

Ve všech třech smlouvách je kladen důraz na povinnost společníka vynaložit veškeré 

úsilí, znalosti a zkušenosti ve prospěch společnosti, řádně a včas plnit povinnosti vyplývající 

ze smlouvy a řídit se rozhodnutími valné hromady společnosti. Tuto formulaci můžeme 

chápat jako povinnost loajality společníka. 

4.2. Doplnění práv a povinností 

V této části jsou sepsány práva a povinnosti, které dle mého názoru ve společenských 

smlouvách chyběly. 

A) Uhradit včas hodnotu svého vkladu  

Povinnost uhradit včas hodnotu svého vkladu je povinností zákonnou a nelze se ji 

zprostit. Zde je důležité určit časový interval, který je ze zákona pět let a počítá se od vzniku 

společnosti. Dále si společnost může určit svou dobu splatnosti vkladu. Společníci by se tedy 

při sestavování společenské smlouvy měli dohodnou, které vklady jsou pro ně potřebné a 

jejich splatnost zkrátit pod hranici pěti let. Může se jednat o vklad ve formě výrobního stroje a 

podobně. 

Společník, který nesplatí svůj vklad je povinen platit úrok z prodlení v zákonné výši 

20% ročně, nestanoví-li společenská smlouva jinou výši. Je možné stanovit vyšší i nižší 

zákonnou úrokovou míru. Při stanovování této úrokové míry ve společenské smlouvě je třeba 

dbát souladu s dobrými mravy a ekvitou. 

V obou těchto případech, kdy lze zvolit možnost určení  délky intervalu splatnosti 

vkladu, tak i výše úrokové sazby, by měli společnici zvážit, zda přistoupí na zákonem dané 

normy nebo si vzhledem ke svým podnikatelským plánům zvolí normy své. 

Zákoník o obchodních korporacích upravuje podle § 51 situaci, kdy je společník 

v prodlení nový způsobem. Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, 

uhradí společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení. Nestanoví-li 

společenská smlouva jinak. Společnost může společníka při prodlení vkladové povinnosti 

vyloučit. Má-li společník více podílu, týká se vyloučení jen z toho podílu, kterého se prodlení 

týká. 
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A) Povinnost doplatit rozdíl mezi oceněním předmětu nepeněžitého vkladu a 

jeho reálnou hodnotou 

Pokud se splácí nepeněžitý vklad po vzniku společnosti, je společník povinen doplatit 

rozdíl mezi oceněním předmětu vkladu provedeného valnou hromadou a hodnotou předmětu 

vkladu v okamžiku splácení vkladu. Zde je si třeba ale uvědomit, že se nejedná o rozdíl mezi 

výši vkladu a hodnotou předmětu vkladu, ale jde o rozdíl mezi hodnotou předmětu vkladu, 

jaká je uvedena v příslušných dokumentech, a jeho reálnou hodnotou v době vzniku 

společnosti nebo v době splacení vkladu. Toto ustanovení chrání věřitele a brání 

nadhodnocování předmětu nepeněžitých vkladů. 

Společenská smlouva si ve stanovách ale může určit i jiný způsob náhrady tohoto 

rozdílu, než v penězích. Nabízí se tedy možnost určit naturální plnění místo plnění 

peněžitého. Pokud je nepeněžitým vkladem například výrobní linka, u které klesla hodnota 

díky opotřebení určité součástky, může společník rozdílovou hodnotu vkladu splatit koupí 

nové součástky. Z tohoto vyplívá, že společníci by si měli ve společenské smlouvě uvědomit, 

jaký způsob náhrady rozdílu určí. Pokud se jedná o nepeněžitý vklad zajišťující nám 

podnikatelskou činnost, měli by společníci určit naturální plnění například formou koupí nové 

součástky. 

Lhůtu,  v niž je společník povinen dorovnat rozdíl může určit společenská smlouva. Ze 

zákona ovšem vyplývá, že pokud není lhůta společenskou smlouvou určena, je společník 

povinen rozdíl doplatit bez zbytečného odkladu hned poté, co byl společností o to požádán. 

V tomto případě je pro společníky výhodnější si směrodatnou lhůtu určit. 

B) Povinnost přispět k úhradě ztráty 

Tato povinnost neplyne ze samotného faktu účasti společníka na společnosti. 

Společenská smlouva musí tuto možnost výslovně připouštět. Povinnost přispět k úhradě 

ztráty musí splňovat dvě podmínky. Společnost vykazuje ztrátu ve své účetnictví a platné 

usnesení valné hromady o uložení uhrazovací povinnosti. Povinnost přispět k úhradě ztráty 

společnosti by měli společníci do společenské smlouvy zanést z důvodu lepší stability 

společnosti. Společník poskytne peněžité plnění společnosti nad výši vkladu společníka do 

základního jmění k úhradě ztrát společnosti. Maximální výše ztráty, kterou lze hradit, je ztráta 

ve výši poloviny základního jmění.  
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Tato povinnost tedy zajišťuje společnosti s ručením omezením jakousi možnost 

záchrany společnosti před úpadkem a společnosti v dobách ztráty může pomoci. 

C) Příplatková povinnost 

Valná hromada může uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního 

kapitálu společnosti nad rámec vkladu do základního kapitálu. Tuto povinnost lze ale uložit 

pouze, pokud je obsažena ve společenské smlouvě. Je to tedy plnění nad rámec příplatkové 

povinnosti. Příplatek je omezen a to do maximální výše 50 % základního kapitálu. 

Individuální výše příplatku každého společníka nesmí přitom převyšovat 50 % jeho vkladu. 

 Nejde tedy o vklad do základního kapitálu společnosti, ale o příspěvek do vlastního 

kapitálu společnosti. Peněžité plnění poskytnuté společníky v rámci uložené příplatkové 

povinnosti plyne do vlastního kapitálu společnosti a společnost s ním může naložit dle svého 

uvážení, nejčastěji však slouží k překonání okamžité nepříznivé ekonomické situace 

společnosti, tj. na úhradu vzniklé ztráty. 

Je to další možná alternativa, která může sloužit podniku v případě finanční ztráty. 

Rozhodnutí o určení příplatkové povinnosti připadá valné hromadě, která toto rozhodnutí 

může a nemusí vznést. Pro společníky je ale lepší příplatkovou povinnost do společenské 

smlouvy zapsat a v případě ztráty podniku použít. 

4.3. Vlastní společenská smlouva  

Na základě předchozí analýzy společenský smluv jsem vytvořil vlastní společenskou 

smlouvu, kterou přikládám v příloze č. 4, obsahující doplněné a konkretizovaná pravá a 

povinnosti společníků. Tyto prává by měl zlepšit postavení společníku ve společnosti 

s ručením omezeným a společnosti přinést větší stabilitu. 

Jako první je uvedena povinnost uhradit včas hodnotu svého vkladu. Zde je uvedena 

konkrétní částka, o kterou se jedná. Dále je využita možnost si stanovit dobu splatnosti a úrok 

z prodlení. Takto stanovené vlastní limity jsou přizpůsobené situaci ve firmě a odpovídají 

potřebě využití tohoto vkladu. 

 Další doplněnou povinností je povinnost doplatit rozdíl mezi oceněním předmětu 

nepeněžitého vkladu a jeho reálnou hodnotou. Jelikož se jedná o vklad, který by v čase mohl 
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ztratit svou původní hodnotu a firma by tak byla ztratná o tuto hodnotu. Déle je uvedena doba 

splatnosti vkladu. Jelikož se jedná o jeden z hlavní prostředku podnikatelské činnosti, je 

určena nejkratší možná doba splatnosti. Důležitosti vkladu odpovídá i zvolená úroková míra. 

Povinnost dbát zákazu konkurence je ve společenské smlouvě uvedena z důvodu 

převedení této povinnosti krom jednatelů i na společníky společnosti. 

V povinnosti osobní účasti na společnosti jsou uvedeny konkrétní funkce společníků a 

tím i jejich zavázání se na osobní účasti na společnosti. 

Dále jsou uvedeny povinnost plnění ve prospěch fakultativně vytvářeného rezervního 

fondu , povinnost k úhradě ztráty.  

V právech společníku je konkrétně uvedeno právo hlasovací a kontrolní. Zde je 

vytvořeny nový klíč, který určuje počet hlasu společníka. Není stanoveno zákonných 1000 Kč 

na jeden hlas, ale 3000 Kč na jeden hlas. Jeden ze společníků díky svému vloženému know-

how dostal výhodu v udělování počtu hlasů a na 3000 Kč má dva hlasy. Společníci mají dále 

možnost využití odborné osoby k nahlížení do dokumentů společnosti. 

Společenská smlouva je dále rozšířena o právo podílu na zisku, právo na vypořádání 

při zániku účasti společníka ve společnosti nebo při zániku společnosti samotné, právo na 

svolání valné hromady.   
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5. Závěr 

V průběhu zpracování mé bakalářské práce zabývající se společníky ve společnosti 

s ručením omezeným jsem navzdory předpokladu, že společnost s ručením omezeným by 

měla být jednoduchým nástrojem pro realizaci podnikatelská vize, zjistil, že problematika 

práv a povinností společníku a společnosti s ručením omezeným samotné je velice obsáhlá a 

v některých případech složitá. Bylo by tedy velice obtížné zahrnout kompletní charakteristiku 

společnosti s ručením omezeným a práva a povinnosti společníku do jedné bakalářské práce, 

nicméně jsem se snažil vystihnout to podstatné. 

V  druhé části mé bakalářské práce byla popsána teoretická východiska společnosti 

s ručením omezeným. Tato část obsahovala i informace týkající se historického vývoje této 

formy obchodní společnosti. Došel jsem k zjištění, že společnost s ručením omezeným byla 

vytvořena z několika důvodu a jako hlavní důvod bylo vytvořit jednoduchý prostředek 

k realizaci podnikání. Během popisu teorie týkající se společnosti s ručením omezeným bylo 

k dispozici několik zdrojů různého stáří pojednávajících o této problematice. Z těchto zdrojů 

vyplynulo, že teorie společnosti s ručením omezeným se neustále vyvíjí a mění tím pádem 

postupně, ztrácí na podstatné jednoduchosti. 

Z popisování práv a povinnosti společníků vyplynulo, že společník má velké množství 

těchto práv a povinností. Lze je rozdělit do dvou skupin. Na straně jedné se jedná o práva a 

povinnosti, které zákon uvádí jako povinné a tím pádem nemusejí být ve společenské smlouvě 

uvedeny, ale společník je povinen je dodržovat. Na straně druhé jsou práva a povinnosti, které 

se stávají pro společníky povinnými až po uvedení do společenské smlouvy. Proto by si měli 

společníci při sestavování společenské smlouvy uvědomit, co je pro jejich podnikatelskou 

činnost důležité a podle toho pak zvolit práva, které ve společenské smlouvě uvedou. V této 

práci jsou tedy uvedena práva a povinnosti, které jsou pro společenskou smlouvu podstatné. 

Poté byla vyjmuta práva a povinnosti společníků ze tří společenských smluv 

charakterizována a dále uvedeny možnosti, které by k těmto právům mohli být dopsány. 

Pokud dané právo či povinnost je předmětem změny v Zákoně o obchodních korporacích, tak 

k němu byl uveden jeho budoucí vývoj. Vzorové společenské smlouvy byly v právech a 

povinnostech společníků velice strohé. Proto byly rozepsány možnosti jejich konkretizace a 

doplnění. 
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Po přezkoumání všech skutečností, které bakalářská práce obsahovala, by si společníci 

vytvářející společenskou smlouvy měli uvědomit jaké prává a povinnosti budou jejich 

podnikatelské činnosti nejvíc vyhovovat a pokud nastane možnost jejich konkretizace, tak 

tuto možnost využít a stanovit si jasná pravidla.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

Seznam použité literatury a pramenů 

Monografie 

[1] DĚDIC, Jan a KUNEŠOVÁ Jana. Společnost s ručením omezeným. Praha: Polygon, 1999. 

752 s. ISBN 80-7273-000-2. 

[2] BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a ŠTENGLOVÁ, Ivana. Společnost s ručením omezeným. 2. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 660 s. ISBN 80-7179-441-4. 

[3] DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Praha: ASPI, 2008. 428 s. ISBN 978-

80-7357-344-7. 

[4] ŠTENGLOVÁ, Ivana Stanislav PLÍVA, Miloš TOMSA a kolektiv Obchodní zákoník. 

12.vyd. Praha: 2009. 1397 s. ISBN 978-80-7400-055-3.  

[5] JOSKOVÁ Lucie a PRAVDA Pavel. Obchodní zákoník 2010 úplné znění s úvodním 

komentářem. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s. 2010. 112 s. ISBN 978-80-247-3020-2. 

[6] HEJDA, Jan. Zánik účasti společníka na společnosti s ručením omezeným. 1. vyd. Praha: 

LINDE, 2010. 264 s. ISBN 978-80-7201-798-0. 

Právní předpisy 

[7] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

[8] Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

[10] Zákon č. 901/2014 Sb., Zákon o obchodních korporacích 

Elektronické zdroje 

[11]  SBÍRKA ZÁKONŮ, JUDIKATURA, PRÁVO. Jednání jménem společnosti před 

zápisem do obchodního rejstříku nejen z právního pohledu [online]. 2010 [cit. 2010-7-14]. 

Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/jednani-jmenem-spolecnosti-pred-zapisem-do-

obchodniho-rejstriku-nejen-z-pravniho-pohledu-63407.html 

[12] CONOLINE. Společenská smlouva [online]. 2006 [cit2006 -10-18]. Dostupné z: 

http://www.coneline.estranky.cz/clanky/zakladaci-listiny/spolecenska-smlouva.html 

http://www.epravo.cz/top/clanky/jednani-jmenem-spolecnosti-pred-zapisem-do-obchodniho-rejstriku-nejen-z-pravniho-pohledu-63407.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/jednani-jmenem-spolecnosti-pred-zapisem-do-obchodniho-rejstriku-nejen-z-pravniho-pohledu-63407.html
http://www.coneline.estranky.cz/clanky/zakladaci-listiny/spolecenska-smlouva.html


49 

[13] SBÍRKA ZÁKONŮ, JUDIKATURA, PRÁVO. Společnost s ručením omezeným ve 

světle návrhu zákona o obchodních korporacích [online]. 2011 [cit. 2011-6-30]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/spolecnost-s-rucenim-omezenym-ve-svetle-navrhu-zakona-

o-obchodnich-korporacich-75091.html 

[14] BUSINESS CENTER. Ručení a odpovědnost společnosti, společníků a jednatelů 

[online]. 2010 [cit. 2010-9-20]. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/ruceni-za-zavazky-sro.aspx 

Společenské smlouvy 

[15] CONOLINE. Společenská smlouva [online]. 2006 [cit2006 -10-18]. Dostupné z: 

http://www.coneline.estranky.cz/clanky/zakladaci-listiny/spolecenska-smlouva.html 

[16] KOŇAŘÍK, Josef Adam MORAVA, Tomáš KOLÍNSKÝ a Tomáš KONDĚLKA. 

[online]. 2011 [cit2011 -10-1]. Dostupné z: http://ulozto.cz/xXQio7T/27-9spolecenska-

smlouva-o-zalozeni-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-doc 

[17] MĚSTO ŠTERNBERK, obec Babice a obec Hlásnice. [online]. 2011 [cit2011 -1-31]. 

Dostupné z: http://www.vhs-sitka.cz/o-spolecnosti/smluvni-vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epravo.cz/top/clanky/spolecnost-s-rucenim-omezenym-ve-svetle-navrhu-zakona-o-obchodnich-korporacich-75091.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/spolecnost-s-rucenim-omezenym-ve-svetle-navrhu-zakona-o-obchodnich-korporacich-75091.html
http://www.coneline.estranky.cz/clanky/zakladaci-listiny/spolecenska-smlouva.html


50 

Seznam zkratek 

Kč - Koruna česká  

str. - strana  

Sb. - sbírka  

tzn. - to znamená  

vyd. – vydání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, že 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se 

plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního  

a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou 

(bakalářskou) práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová (bakalářská) práce bude v elektronické podobě 

archivována v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové 

(bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo 

poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je 

oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 

nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše). 

 

V Ostravě dne 12.7. 2012 

 

 

 

……………………………… 

                                         Jaromír Kaniok 

 

 



52 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Smlouva – Společenská smlouva 

Příloha č. 2: Smlouva – Společenská smlouva 

Příloha č. 3: Smlouva – Společenská smlouva 

Příloha č. 4: Smlouva – Vlastní společenská smlouva 

 


