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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje nejen obecné úpravě společnosti s ručením omezeným 

ve stávající účinné právní úpravě, obsažené v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, ale zároveň se snaží poukázat na hlavní rozdíly mezi dnešním 

právním předpisem a novou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který je už v současné době 

schválený, avšak účinnosti nabude s největší pravděpodobností od 1. ledna 2014. Bakalářská 

práce se zabývá jak teoretickými hledisky jednotlivých změn, tak i praktickým porovnáním 

včetně různých pohledů na tuto problematiku od autorů právnických publikací. 

Cílem práce je systematicky analyzovat nejdříve společnost s ručením omezeným 

ve stávající právní úpravě, od hlavních náležitostí potřebných pro založení a vznik 

společnosti, přes jednotlivá práva a povinnosti společníků a vznik a zánik jejich účasti 

ve společnosti, dále přes orgány společnosti s ručením omezeným až po její zrušení, 

respektive zánik. Poté následuje obecný výklad týkající se přijetí zákona o obchodních 

korporacích, jeho struktury a postavení v soukromém právu, včetně obecného náhledu 

na novou úpravu společnosti s ručením omezeným. Nová regulace společnosti s ručením 

omezeným vzniká podle hlavního tvůrce nového zákona o obchodních korporacích za úplně 

jiných sociálních a znalostních okolností. 

Na tento obecný výklad plynule navazuje analýza hlavních charakteristických znaků 

společnosti s ručením omezeným ve stávajícím obchodním zákoníku v porovnání s novou 

právní úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. Za tyto charakteristické znaky 

bakalářská práce považuje především obligatorní náležitosti společenské smlouvy, změnu 

výše vkladové povinnosti společníků, a tím i změnu výše základního kapitálu nutnou 

k založení společnosti, podíly ve společnosti a nakonec změny týkající se úpravy příplatkové 

povinnosti společníků, včetně jednání statutárního orgánu. 

Po analýze hlavních charakteristických znaků následuje část posouzení 

nejdůležitějších změn nové právní úpravy s.r.o., včetně uvedení nových změn, které 

do stávající právní úpravy přináší poprvé právě až zákon o obchodních korporacích. Tato 

kapitola se snaží klást důraz především na shrnutí možných důsledků, které by mohla v praxi 

nová ustanovení nejvýznamnějších změn přinést. A nakonec se zde objevuje i náhled 

na změny méně podstatné, které s novou právní úpravou přicházejí. 
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2 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 

V této kapitole se bakalářská práce zabývá komplexním představením společnosti 

s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) podle stávající právní úpravy a postupně rozebírá 

jednotlivé kroky od založení společnosti, přes její strukturu a práva a povinnosti společníků až 

po zrušení společnosti, respektive její zánik.  

2.1 Historický nástin společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným se stala nejčastější právní formou využívanou 

při zakládání obchodních společností. Je proto účelné mírně nastínit její vývoj nejen 

na českém území, nýbrž i obecně její počátky v zahraničí. Tato část kapitoly se snaží nejen 

poskytnout obecný náhled na samotný historický vývoj společnosti s ručením omezeným, ale 

i nastínit různé důvody, které daly v minulosti podmět k jejímu vzniku. 

2.1.1  Obecný historický vývoj s.r.o. 

Společnost s ručením omezeným představuje nejmladší formou obchodních 

společností. Zajímavostí je, že nevznikla přirozeně jako ostatní obchodní společnosti, nýbrž 

vznikala postupně na základě čím dál více se zvyšujícího tlaku praxe, který si žádal 

jednoduchou organizační strukturu bez neomezeného osobního ručení. Její zavedení bylo 

vyvoláno negativními zkušenostmi s ostatními druhy obchodních společností, ať už se jedná 

o osobní společnosti či ryze kapitálovou akciovou společnost (dále jen a.s.). Zákonodárce 

chtěl tedy vytvořit flexibilní a nenáročnou právní formu obchodních společností, kterou by 

spojovalo pouze omezené ručení společníků a kde by hranici ručení každého společníka 

představovala výše jeho vkladu. 

S.r.o. se tak v podstatě stala modifikovanou kapitálovou společností, ke které váže 

společníky mnohem bližší vztah, než ve  společnosti akciové. První zákon o společnosti 

s ručením omezeným pochází z Německa z roku 1892, a poté se společnost s ručením 

omezeným začíná rozšiřovat do řady dalších zemí. Úspěch jejího rozšíření v ostatních 

evropských státech názorně ukazuje například Francie, kam se forma s.r.o. dostala až v roce 

1925 a už v roce 1937 Francie evidovala na 52 549 společností, což v té době zahrnovalo 

zhruba třetinu všech obchodních společností a v 70. letech se pak jejich počet více než 

zdvojnásobil.
1
 

                                                           
1
 PELIKÁNOVÁ, Irena a Stanislava ČERNÁ. Obchodní právo: právnické osoby jako podnikatelé. Vyd. 1., 

Praha: ASPI, 2006, str. 379-380. 
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2.1.2 Historický vývoj s. r. o. v České republice 

V českých zemích byla právní úprava společnosti s ručením omezeným poprvé 

uzákoněna rakouským právním předpisem z roku 1906, který v mnohém navazoval na úpravu 

německou. V Československu poté tato právní úprava platila až do 50. let 20. století, kdy byla 

zrušena v souvislosti s nástupem totalitního komunistického režimu, který začal postupně 

bez náhrady likvidovat všechny soukromé podnikatelské formy. K návratu většiny právní 

úpravy společnosti s ručením omezeným došlo až přijetím hospodářského zákoníku po roce 

1989, který v podstatě představoval pouze jakýsi odrazový můstek pro následné přijetí 

současného zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
2
  

2.2 Stručný nástin obsahu a struktury právní úpravy s.r.o. 

v obchodním zákoníku  

Dnešní zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
3
 (dále jen ObchZ), byl schválen 

v době, kdy zkušenosti se soukromým právem nebyly nijak velké. Tvůrci při jeho sepisování 

brali zřetel především na právní úpravu z první republiky a inspirovat se nechali také právní 

úpravou německou. Po jeho dokončení tak vznikla nepřeberná množství pravidel, která 

musela být již zanedlouho po přijetí několikrát novelizována. Podnět k časté potřebě 

novelizací dala zpočátku především postupně se rozvíjející ekonomika, a později zase potřeba 

harmonizace s evropskou právní úpravou. Nakonec se obchodní právo stalo, vedle práva 

občanského, v podstatě samostatně fungujícím právním odvětvím soukromého práva.  

Základní ustanovení o společnosti s ručením omezeným jsou v současné době 

upravena v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, v části druhé, dílu čtvrtém, 

tj. v § 105 - § 153e. Právní úprava s.r.o. se dělí na šest oddílů: základní ustanovení; práva a 

povinnosti společníků; orgány společnosti; změna společenské smlouvy; zrušení a likvidace 

společnosti a zánik společnosti s přechodem obchodního jmění na právního nástupce. Svojí 

podstatou je obchodní zákoník předpisem soukromoprávním, jelikož se zde uplatňuje zásada, 

že: „každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon 

přímo neukládá“. Z toho se vyvozuje, že pokud ObchZ něco výslovně nestanoví nebo to 

z povahy věci přímo nevyplývá, jedná se o normu dispozitivní, tedy tu, od které zákon 

umožňuje se v jeho mezích odchýlit. Je nutné ještě podotknout, že v rámci úpravy s.r.o. se 

v obchodním zákoníku vyskytují také normy kogentní, tedy ty, od kterých není možné se 

                                                           
2
 PELIKÁNOVÁ, Irena a Stanislava ČERNÁ. Obchodní právo: právnické osoby jako podnikatelé. Vyd. 1., 

Praha: ASPI, 2006, str. 381-383. 
3
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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odchýlit a jejich obsah musí být vždy přesně dodržen. Kogentní normy se v ObchZ vyskytují 

mimo jiné také proto, že na právní úpravu s.r.o. dopadá řada norem převážně nebo zcela 

veřejnoprávních, typicky úprava účetnictví, obchodního rejstříku a dalších. 

2.3 Pojem s.r.o. 

Společnost s ručením omezeným se po splnění zákonem stanovených náležitostí stává 

právnickou osobou (dále jen PO), a z toho vyplývá, že má svojí vlastní právní subjektivitu, 

tj. způsobilost k právům a povinnostem, a také způsobilost k právním úkonům,
4
 pomocí které 

může vstupovat do právních vztahů a nabývat z nich práva a povinnosti. Přestože byla s.r.o. 

vytvořena uměle, tak se u nás stala, jako v mnoha jiných zemích, nejrozšířenější formou 

zakládaných společností, a to především díky propojení kapitálových prvků společnosti 

s prvky osobními.  

Havel ve svém článku zmiňuje, že s.r.o. předpokládá nejen základní atributy 

kapitálové společnosti, ale také zachovává a předpokládá užší propojení mezi společníkem a 

správou společnosti, kdy se často stává, že jednatel a společník jsou tatáž osoba.
5
 Přestože se 

tedy s.r.o. řadí mezi kapitálové obchodní společnosti, projevují se u ní také určité prvky 

osobní. Mezi základní kapitálové prvky například patří, že společníci poté, co splní svojí 

vkladovou povinnost, už za závazky společnosti neručí, anebo že se váha hlasu společníka 

odvíjí od jeho upsaného vkladu. Dále ještě mezi prvky kapitálových společností patří povinná 

tvorba základního kapitálu, anebo že události na straně společníků nejsou ze zákona důvodem 

pro zrušení společnosti.
6
 Naproti tomu nejčastěji zmiňované osobní prvky projevující se 

u s.r.o. představuje povinnost společníků ručit za společnost, dokud nesplní svou předem 

danou vkladovou povinnost a vázanost podílu na osobu společníka. Takovéto propojení prvků 

u s.r.o. vytváří odlišnou a zejména méně přísnou právní regulaci, a proto se poslední dobou 

s.r.o. začíná řadit spíše mezi společnosti smíšené. 

Ke konci loňského roku se u nás evidovalo na 332 987 společností s ručením 

omezeným. Oproti roku 2010 se u nás tak projevil mírný pokles zakládaných s.r.o., který 

znázorňují tabulky č. 1 a č. 2
7
 v příloze číslo 2. 

                                                           
4
 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným: komentář., 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 8. 

5
 HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodně právní revue. 2011, 4., 

č. 12, s. 351.  
6
 Tamtéž, str. 351-352. 

7
 ČEKIA. ŠTĚPÁNOVÁ, Petra. COUNTRY PR MANAGER. EKIA: Loni vzniklo nejméně firem za posledních 

pět le [online]. 17. 1. 2012. Praha, 2012 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://www.cekia.cz. 
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2.4 Založení a vznik s.r.o. 

Pojmy založení a vznik společnosti nelze v českém právním řádu navzájem 

zaměňovat. Vzniku všech forem obchodních společností předchází naplnění kumulativní 

podmínky založení. Má-li tedy společnost s ručením omezeným vzniknout, musí být nejdříve 

založena. 

2.4.1 Společenská smlouva 

Nutnou podmínku k založení společnosti představuje notářsky ověřená společenská 

smlouva, popřípadě zakladatelská smlouva, jedná-li se o s.r.o. založenou jediným 

zakladatelem, tj. jednou fyzickou osobou (dále jen FO). Společenská smlouva tvoří základní 

kámen společnosti s ručením omezeným a plní funkci zřizovací a organizační.
8
 V souhrnu 

reprezentuje projev vůle společníků, mezi kterými vzniká uzavřením společenské smlouvy 

smluvní vztah. Dalo by se říci, že jde v podstatě o směnnou smlouvu, protože vklad, který 

společník vnáší do společnosti, mu po odevzdání už nepatří a místo něj získává určitý podíl 

v podobě účasti na té společnosti.
9
  

Kogentní ustanovení v § 110 ObchZ určuje, jaké náležitosti musí společenská smlouva 

splňovat, aby byla vůbec založena.
10

 Ostatní náležitosti, které zákon přímo nevyžaduje, se 

nazývají fakultativní. Existence fakultativních náležitostí v rámci společenské smlouvy 

společníkům umožňuje se dohodnout na mnoha prvcích, které upřesní pravidla pro fungování 

společnosti. 

Mezi obligatorní (tj. povinné) náležitosti patří:  

a) Firma a sídlo společnosti – název firmy zákon blíže nespecifikuje, pouze se 

v § 107 ObchZ uvádí, že firma společnosti musí obsahovat označení neboli dodatek, 

že jde o společnost s ručením omezeným, přičemž není nutné pokaždé vypisovat celé 

označení, ale stačí jeho zkratka – „s.r.o.“, popř. „spol. s.r.o.“. Tuto zkratku lze během 

procesu zakládání společnosti libovolně měnit, ale po zapsání společnosti 

do obchodního rejstříku ji už společnost musí takto používat.  

b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu – jméno FO by mělo být uvedeno v jeho 

matrikové podobě a název PO v podobě, ve které je zapsána v obchodním rejstříku, 

                                                           
8
 ELIÁŠ, Karel. Kurs obchodního práva: právnické osoby jako podnikatelé. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 174. 
9
 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným: komentář. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 61. 

10
 ELIÁŠ, Karel. Kurs obchodního práva: právnické osoby jako podnikatelé. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 
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c) předmět podnikání – společnost musí prokázat, že po vzniku bude mít oprávnění ho 

provozovat,  

d) výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu – více v kapitole číslo čtyři, 

e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti; 

f) jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje;  

g) určení správce vkladů a  

h) jiné údaje, které vyžaduje tento zákon – například zřízení rezervního fondu.
11

 

Sepsáním společenské smlouvy se ale společnost ještě nestává právnickou osobou. 

Notářsky ověřenou společenskou smlouvou je společnost teprve založena. Samotná obchodní 

společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku a do té doby nemůže vstupovat 

do právních vztahů a nabývat z nich práva a povinnosti. Jedinou výjimku představuje zákonná 

úprava v obecném ustanovení v § 64 ObchZ o tak zvaném jednání společníků před vznikem 

společnosti.  

2.4.2 Stanovy společnosti 

§ 110/2 ObchZ stanoví, že: „společenská smlouva může určit, že společnost vydá 

stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené 

ve společenské smlouvě“.
12

 Stanovy se tedy řadí na rozdíl od akciových společností mezi 

fakultativní náležitosti společenské smlouvy. Z tohoto důvodu jejich význam u s.r.o. postupně 

klesá a možnost zakotvení stanov ve společenské smlouvě dnes využívají především 

zakladatelé větších společností, kde se předpokládá složitější organizační struktura. 

2.4.3 Zápis do obchodního rejstříku 

§ 62 ObchZ stanovuje lhůtu pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, a to 

nejpozději do 90 dnů od založení společnosti, tedy ode dne, kdy byla společenská smlouva 

notářsky ověřena. K návrhu s úředně ověřenými podpisy všech jednatelů je nutné připojit 

veškeré zákonem stanovené doklady, včetně společenské smlouvy a popřípadě stanov. 

Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. 
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 PELIKÁNOVÁ, Irena a Stanislava ČERNÁ. Obchodní právo: právnické osoby jako podnikatelé. Vyd. 1. 
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2.5 Společníci v s.r.o. a jejich práva a povinnosti 

V praxi není možné od sebe práva a povinnosti společníků oddělovat. Společník se 

vznikem společnosti nabývá komplexně určitých práv i povinností a nemůže si vybírat, které 

dodržovat chce a které ne. Zároveň to ale neznamená, že není možné si určitá práva a 

povinnosti, které právní úprava přímo nestanoví, upravit ve společenské smlouvě.  

2.5.1 Vznik účasti společníka ve společnosti 

Společnost s ručením omezeným je v podstatě sdružení osob. Z tohoto důvodu není 

možné, aby existovala společnost bez přítomnosti alespoň jednoho společníka. Mezi 

společností a jejími společníky vzniká vztah nazývaný jako účast, popřípadě členství 

ve společnosti. Dvořák uvádí dva základní způsoby vzniku účasti společníka ve společnosti: 

1. originární vznik účasti, 

2. derivativní vznik účasti.13
 

Originárním neboli původním vznikem účasti ve společnosti se označuje takový 

případ, kdy účast společníka vzniká nově, to znamená, že společník nemá žádného právního 

předchůdce. Dle Pelikánové vzniká členství společníka ve společnosti na základě: „uzavření 

společenské smlouvy při založení společnosti nebo prohlášením o převzetí nového vkladu 

v případě zvyšování základního kapitálu jinou osobou než společníkem“.
14

 Později 

přistupující společníci nejsou oproti zakladatelům nijak právně zvýhodněni, ale promítne se tu 

faktický dopad této skutečnosti, který se projevuje už tím, že zakladatelé společnosti utvářejí 

obsah společenské smlouvy podle svých představ a později přistupující zakladatelé se jí musí 

bez výhrad řídit.
15

  

O derivativní neboli odvozený vznik účasti společníka ve společnosti s ručením 

omezeným naopak půjde tehdy, přechází-li na nabyvatele obchodní podíl v důsledku převodu 

či přechodu práv a povinností od právního předchůdce.
16

 Sám společník se tedy stává právním 

nástupcem. K přechodu práv a povinností dochází v důsledku nějaké právní skutečnosti, 

například děděním, kdy nabyvatel vstupuje do veškerých práv a povinností, které ta konkrétní 

osoba měla. Naproti tomu v rámci převodu nabyvatel vstupuje pouze do některých práv a 

povinností fyzické či právnické osoby, které vycházejí z konkrétní skutečnosti. 
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 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným: komentář. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 81. 
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2.5.2 Práva společníků 

Obecné členění dělí práva společníků na práva základní, práva doplňková a práva 

minoritních společníků.
17

 Základní práva jsou podrobněji vymezeny níže. Mezi doplňková 

neboli vedlejší práva řadíme například právo na dispozice s obchodním podílem. Zvláštní 

okruh práv společníků pak představují práva minoritních neboli menšinových společníků. 

Kromě tohoto obecného rozdělení se dají práva společníků dělit ještě na práva majetkové 

povahy, do kterých patří například právo na dividendu a práva nemajetkové povahy. 

Za základní práva se považují: 

a) právo podílet se na řízení společnosti, 

b) právo na podíl na zisku, 

c) právo na vypořádací podíl nebo právo na likvidačním zůstatku.
18

 

Právo podílet se na řízení obsahuje především právo hlasovat na valné hromadě a 

představuje jedno z nejvýznamnějších nemajetkových práv společníka.
19

 Při hlasování 

disponují společníci počty hlasů podle výše svého vkladu. Dle § 122/2 ObchZ mají společníci 

zejména právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti, nahlížet 

do dokladů společnosti a kontrolovat údaje v nich obsažené, popřípadě k tomu zmocnit 

auditora či daňového poradce. 

Právo na podíl na zisku představuje naopak právo majetkové a dosažení zisku je 

hlavním účelem při zakládání společnosti s ručením omezeným. Dle ObchZ se společníci 

podílejí na zisku v poměru svých obchodních podílů, nestanoví-li společenská smlouva jinak. 

Právo na podíl zisku není absolutní, tudíž není povinnost ho pravidelně vyplácet, naopak se 

spíše dokonce doporučuje ho za určitých okolností nevyplácet, tj. například při plánování 

investice.
20

 

Právo na vypořádací podíl a právo na likvidačním zůstatku patří do práv majetkových. 

Právo na vypořádací podíl náleží společníkovi při zániku jeho účasti na společnosti a právo 

na likvidačním zůstatku naopak společníkům přísluší v případě zániku společnosti samé. 
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 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným: komentář. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 158. 
18

 Tamtéž, str. 158. 
19

 PELIKÁNOVÁ, Irena a Stanislava ČERNÁ. Obchodní právo: právnické osoby jako podnikatelé. Vyd. 1. 

Praha: ASPI, 2006, str. 404. 
20

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným: komentář. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 161. 
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2.5.3 Povinnosti společníků 

Stejně jako práva společníků se dají členit i povinnosti společníků na základní a 

doplňková. 

Základní povinnosti: 

a) povinnost loajality, 

b) povinnost vkladová, 

c) povinnost ručení za dluhy společnosti, 

d) povinnost podrobit se usnesením valné hromady.21
 

Z povinnosti loajality společníka ke společnosti vyplývá, že je povinen jednat tak, aby 

bylo dosaženo účelu založení společnosti a na druhou stranu má povinnost zdržet se všech 

jednání, která by dosažení tohoto účelu znemožňovala. O vkladové povinnosti a povinnosti 

společníků ručit za dluhy společnosti pojednává tato práce níže. 

Mezi doplňkové povinnosti pak patří například příplatková povinnost, která 

společnosti umožňuje získat od společníků další peněžní prostředky, které se nezapočítávají 

do jejich vkladové povinnosti, podrobněji ve čtvrté kapitole. 

2.5.4 Zánik účasti společníka ve společnosti 

Na začátek je třeba zmínit, že společník v s.r.o. nemá možnost dát ze svého postavení 

společníka výpověď.
22

 Dvořák vymezuje způsoby zániku účasti společníka ve společnosti 

do čtyř kategorií. První kategorii představují obecné způsoby zániku účasti společníka 

ve společnosti, jako je smrt společníka, zánik společnosti samé či převod obchodního podílu. 

Do druhé kategorie se řadí kaduční řízení, které je specifické právě pro zánik účasti 

společníka v s.r.o. Jedná se o specifický proces vyloučení společníka ze společnosti, který se 

používá, pokud je společník v prodlení se splácením svého vkladu anebo poté, co nesplnil 

svoji příplatkovou povinnost. Toto řízení představuje jediný možný případ, kdy zákon 

umožňuje, aby o vyloučení společníka ze společnosti směla rozhodnout valná hromada.
23

 

Z jiných důvodů není možné společníka ze společnosti vyloučit. V obou případech platí, že 

společnost nemá povinnost k vyloučení společníka přistoupit. Záleží tedy jen na společnosti, 

jak danou skutečnost posoudí. Třetí kategorii zániku účasti představuje zrušení účasti 
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 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným: komentář. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 171. 
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 PELIKÁNOVÁ, Irena a Stanislava ČERNÁ. Obchodní právo: právnické osoby jako podnikatelé. Vyd. 1. 
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společníka ve společnosti rozhodnutím soudu. Možnost takového způsobu zániku účasti 

ve společnosti se váže na dvě varianty – vyloučení účastníka a dobrovolné zrušení účasti. 

Nedobrovolně vyloučit společníka lze pouze po splnění zákonem stanovených podmínek, tedy 

se jedná o případy, kdy společník například závažným způsobem porušil své povinnosti. 

Dobrovolně lze zrušit účast, pokud po společníkovi nelze požadovat, aby zůstal. A poslední 

kategorií možnou pro zánik účasti společníka ve společnosti představuje ukončení účasti 

ve společnosti dohodou všech společníků.
24

 

2.6 Orgány společnosti 

Obecně lze orgány obchodních společností dělit na ty, se kterými zákon přímo spojuje 

vznik obchodní společnosti, a proto je vznikající společnost musí povinně založit. A druhou 

skupinu tvoří ty orgány, jejichž ustavení zákon umožňuje, ale nespojuje s jejich případným 

nezaložením žádné právní následky. Mezi povinně zřizované orgány společnosti s ručením 

omezeným patří valná hromada a jeden nebo více jednatelů. O jednateli jako statutárním 

orgánu společnosti s ručením omezeným pojednává práce ve čtvrté kapitole. Jako dobrovolně 

zakládaný orgán společnosti s ručením omezeným obchodní zákoník umožňuje zakladatelům 

zřízení dozorčí rady. Dozorčí rada však v dnešní době postupně ztrácí svou důležitost právě 

už kvůli tomu, že její zřízení nepředstavuje nutnou podmínku k založení společnosti. 

2.6.1 Valná hromada  

Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem společnosti. Podle Dvořáka ale 

tato definice není zcela přesná, neboť tvrdí, že nejvyšší orgán společnosti představují její 

společníci jako celek. Dle jeho názoru to vyplývá už z principu, že společnost vzniká a 

většinou i zaniká právě z vůle společníků.
25

 Kromě toho se zde projevuje osobní prvek, kdy 

obchodní zákoník v § 130/1 společníkům umožňuje rozhodovat i mimo valnou hromadu. 

Valná hromada tedy představuje jakési shromáždění společníků, na kterém pomocí hlasování 

rozhodují o nejdůležitějších otázkách existence a činnosti společnosti a kde mohou uplatňovat 

svá práva společníka. Jednatelé jsou povinni svolávat VH minimálně jednou ročně, avšak 

společenská smlouva může stanovit povinnost svolávat ji častěji. 

Valná hromada rozhoduje usnesením, jehož vznik spočívá v hlasování společníků. 

Usnesení VH tak představuje jistý souladný projev vůle společníků, který je ale zároveň i 
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zavazuje. VH se usnáší na většinovém principu. Většinu otázek, o kterých rozhoduje, určuje 

jednak § 125/1 ObchZ a jednak společenská smlouva. Kromě těchto otázek si může VH 

vyhradit i právo rozhodování o kterékoli otázce náležející do působnosti jiného orgánu 

společnosti. Jednotlivé otázky, o kterých VH rozhoduje, lze podle Pelikánové seskupit do pěti 

větších komplexů podle jejich obsahové příbuznosti na: 

a) rozhodování o základních účetních operacích – př. schvalování účetní závěrky, 

b) rozhodování o statutárních záležitostech – př. stanovy, změna společenské smlouvy, 

c) rozhodování o členech orgánů, likvidátorech, prokuře – př. jmenování jednatelů, 

d) rozhodování o významných majetkových dispozicích, 

e) rozhodování o vyloučení společníka – př. při prodlení se splácením vkladu.
26

 

Toto rozčlenění umožňuje uvědomit si hlavní směry rozhodovací působnosti VH. 

Skrze hlasování na valné hromadě mají společníci možnost podílet se na řízení společnosti. A 

protože je s.r.o. kapitálovou společností, tak většinou každý společník manipuluje s jiným 

počtem hlasů. Váhu jejich hlasů určuje velikost jejich vkladu do společnosti. Nestanoví-li 

společenská smlouva jinak, tak dle § 127/2 ObchZ disponuje každý společník za každých 

1000 Kč svého vkladu jedním hlasem.  

Ještě stojí za zmínku, že existují situace, ve kterých obchodní zákoník omezuje či 

přímo vylučuje právo společníka hlasovat na valné hromadě. Dle § 127/5 ObchZ se jedná 

o situace, kdy se například rozhoduje o nepeněžitém vkladu společníka; o vyloučení 

společníka ze společnosti; dále v případě, kdy společník nemůže vykonávat hlasovací právo, 

protože je v prodlení se splacením vkladu a v neposlední řadě také v situacích, kdy se 

rozhoduje o tom, zda společníka odvolat z funkce člena orgánu společnosti či ne. 

2.6.2 Jednatel 

Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Za společnost jedná jeden či více 

jednatelů, které volí valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. Jejich hlavní 

úkoly se dají rozdělit do dvou skupin, a to na rozhodování v jejich vnější působnosti – jako 

statutární orgán, a na rozhodování ohledně vnitřních vztahů společnosti. Působnost 

ve vnitřních vztazích společnosti se dále dá rozčlenit do dalších dvou oblastí na: obchodní 

vedení společnosti, v rámci kterého jednatelé rozhodují o obecných záležitostech provozu 

podniku a na další zákonem vymezené funkce, které se týkají postavení společnosti jako 
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právnické osoby. Mezi tyto zákonem vymezené funkce se řadí například: svolávání valné 

hromady, zabezpečení zápisu z valné hromady a jeho rozesílání všem společníkům.
27

 

Podrobnější výklad je dále rozveden v kapitole číslo čtyři. 

2.6.3 Dozorčí rada 

Jak již bylo výše zmíněno, dozorčí rada představuje pouze nepovinně zakládaný orgán. 

V případě, že ho společníci chtějí založit, musí jeho vznik předvídat společenská smlouva. 

Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává valná hromada. Mezi jejich hlavní funkce patří dohled 

nad činností jednatelů a kontrola účetních knih a jiných dokladů. 

2.7 Zrušení, likvidace a zánik s.r.o. 

Zrušení a zánik s.r.o. představují dva odlišné pojmy, stejně jako založení a vznik s.r.o. 

I tady zániku společnosti vždy předchází její zrušení a společnost poté definitivně zaniká až 

výmazem z obchodního rejstříku. Proces zániku se dá v podstatě rozdělit na dvě fáze. V první 

fázi, to je ode dne zrušení společnosti, přestává společnost vykonávat svůj hlavní 

podnikatelský účel, kterým bylo dosahování zisku a nastává fáze vypořádání všech 

majetkových poměrů. Během tohoto vypořádání sice neztrácí svou právní subjektivitu, ale její 

činnost je omezena, popřípadě podřízena majetkovému vypořádání. Právní subjektivita 

společnosti pak zaniká až od okamžiku výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Mezi 

obecné důvody zrušení společnosti upravené § 68 ObchZ patří: „uplynutí doby, na kterou 

byla společnost založena; dosažení účelu, pro který byla založena; dnem uvedeným 

v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti; dnem uvedeným 

v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabylo právní 

moci; dnem uvedeným v rozhodnutí společníků, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací 

nebo v důsledku fúze; zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení“.
28

 Kromě těchto 

obecných důvodů ke zrušení společnosti uvádí § 151 ObchZ ještě dva další specifické 

případy, a to zrušení společnosti rozhodnutím soudu podle ustanovení § 152 ObchZ nebo 

zrušení z jiných důvodů uvedených ve společenské smlouvě. V prvním specifickém případě 

zrušení společnosti jde v podstatě o pravomoc rozhodnout o zrušení společnosti, kdy 

                                                           
27

 ELIÁŠ, Karel. Kurs obchodního práva: právnické osoby jako podnikatelé. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

xxxvi, str. 216. 
28

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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ke zrušení dochází až výrokem soudu. A v druhém případě výrok soudu nutně nehraje roli, 

pouze postačí, že budou splněny podmínky ve společenské smlouvě.
29

 

Platná právní úprava upravuje zrušení společnosti s právním nástupcem, kdy dochází 

k přeměně společnosti; a dále zrušení společnosti bez právního nástupce, kdy většinou 

dochází k likvidaci společnosti.  

2.7.1 Likvidace společnosti 

Podle Dvořáka lze likvidaci společnosti definovat jako: „zákonem stanovený 

obligatorní postup, jehož cílem je mimosoudní vypořádání majetkových a jiných otázek 

souvisejících se zrušením společnosti“.
30

 Likvidace představuje nezbytný krok předcházející 

zániku společnosti a společnost do ní vstupuje ke dni zrušení společnosti. Výjimku, kdy 

likvidace není nutná, představuje pouze zrušení společnosti v insolvenčním řízení 

za předpokladu, že nevlastní žádný majetek. Na základě § 71 ObchZ jmenuje likvidátora 

statutární orgán společnosti a může jím být pouze plně způsobilá fyzická osoba starší 18 let, 

která splňuje podmínku bezúhonnosti dle zákona o živnostenském podnikání a zároveň není 

členem dozorčí rady či prokuristou společnosti. Dle § 72 ObchZ činí likvidátor jménem 

společnosti pouze ty úkony, které směřují k likvidaci společnosti, a zároveň by neměl 

postupovat v rozporu s péčí řádného hospodáře. Mezi úkony směřující k likvidaci patří 

například plnění závazků; uplatňování pohledávek a přijímání plnění; zastupování společnosti 

před soudem; uzavírání smírů a dohod o změně a zániku práv a závazků společnosti.  

Zákon jasně stanovuje, že likvidátor je povinen bez zbytečného odkladu po provedení 

všech úkonů potřebných k provedení likvidace napsat zprávu o průběhu likvidace s návrhem 

na rozdělení majetku a sestavit účetní závěrku. Do 30 dnů po skončení likvidace pak podává 

likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Výmazem z obchodního 

rejstříku společnost definitivně zaniká. 

                                                           
29

 PELIKÁNOVÁ, Irena a Stanislava ČERNÁ. Obchodní právo: právnické osoby jako podnikatelé. Vyd. 1. 

Praha: ASPI, 2006, str. 433. 
30

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným: komentář. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 364. 
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3 Úvod do nového zákona o obchodních korporacích 

Tato třetí kapitola se snaží nastínit pohled na zákon o obchodních korporacích. 

Nejdříve pojednává obecně o rekodifikaci soukromého práva, poté přechází na obsah nového 

zákona a v neposlední řadě se věnuje také nastínění samotné regulace společnosti s ručením 

omezeným v zákoně o obchodních korporacích. 

Porevoluční rozdělení občanského a obchodního práva, kterým tak došlo 

k osamostatnění obou právních odvětví, však postupně začalo vykazovat i značné komplikace, 

a to především v případech, kdy nebylo zcela zřejmé, zda se řídit podle zákoníku občanského 

či obchodního. Z tohoto důvodu se v rámci rekodifikace občanského práva rozhodlo, že se 

obchodní zákoník zruší a některé jeho části se začlení do nového občanského zákoníku (dále 

jen NOZ). Přijetím zákona č. 89/ 2012 Sb., nového občanského zákoníku
31

, se tedy současný 

ObchZ, s účinností od 1. ledna 2014, ruší a spolu s ním také část jeho ustanovení. Zbylá část 

pak bude přenesena do nové právní úpravy NOZ, jako například obecná ustanovení 

o obchodním tajemství, obchodní firmě nebo ustanovení o některých smluvních typech a 

zajištění závazků. Vedle NOZ současně vzniká ještě zvláštní zákon – Zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
32
, který obsahuje 

obecnou a konkrétní právní úpravu jednotlivých forem obchodních korporací, zčásti 

převzatou z druhé části ObchZ.
33

 

3.1 Zákon o obchodních korporacích 

Zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK), představuje jeden ze tří zákonů 

tvořících rekodifikaci soukromého práva v České republice. Kromě zákona o obchodních 

korporacích se jedná o nový občanský zákoník a zákon o mezinárodním právu soukromém.
34

 

Datum nabytí účinnosti všech těchto zákonů se předpokládá na 1. leden 2014. Jak již bylo 

výše řečeno, ZOK reprezentuje druhou část rekodifikace soukromého práva, která úzce 

navazuje na NOZ. Přijetím ZOKU tak obchodní zákon ztrací povahu samostatného kodexu 

v rámci obchodního práva a ZOK tudíž není pokračovatelem stávajícího obchodního 

zákoníku, nýbrž spíše doplňujícím zvláštním právním předpisem k občanskoprávní úpravě a 

zaměřuje se výhradně na úpravu právnických osob, tj. obchodních společností a družstev.  

                                                           
31

 Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. 
32

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích). 
33

 Nový občanský zákoník. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Nový Občanský zákoník [online]. [cit. 

2013-05-10]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-obchodnich-korporacich/obecne-.html. 
34

 Zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém. 
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Už na počátku bylo cílem ZOKU dle důvodové zprávy učinit české korporační právo 

konkurenceschopné v soutěži s jinými právními řády. Proto se zákon inspiroval legislativními 

trendy v zemích Evropské unie, USA a dalších.
35

 ZOK je předkládán jako liberální právní 

předpis chránící autonomii vůle soukromých osob, který jeho uživatelům dává možnost 

využití převážně dispozitivních pravidel kromě těch ustanovení, od kterých se nelze odchýlit 

zpravidla z důvodu zájmu veřejného pořádku, dobrých mravů či nezbytné míry ochrany slabší 

strany. 

3.2 Obsah zákona o obchodních korporacích 

Po formální stránce obsahuje ZOK oproti úpravě s.r.o. ve stávajícím obchodním 

zákoníku dvakrát více paragrafů. Není to ani tak větší délkou textu, jako spíše zkrácením 

jednotlivých paragrafů. Podle Pelikána přináší nová úprava po obsahové stránce dvě změny, 

které ale sám označuje za protichůdné. Jedna představuje zrušení požadavku na základní 

kapitál a druhá zmenšení odchylek od akciové společnosti. Zastává názor, že zatímco první 

změna vystihuje posun spíše k osobním společnostem, ta druhá se naopak snaží s.r.o. více 

přiblížit mezi společnosti kapitálové.
36

 

ZOK tedy především upravuje základní podmínky fungování obchodních korporací 

od jejich založení až po jejich zánik s tím, že některé podmínky upravuje v obecnější rovině 

také NOZ. 

V novém zákoně o obchodních korporacích se také objevují mnohá rozšíření oproti 

stávajícímu obchodnímu zákoníku, mezi která patří například možnost zřízení různorodých 

podílů a jejich vázanost v kmenových listech nebo zjednodušení oceňování nepeněžitých 

vkladů, kdy už nebude nutnost povolat znalce určeného soudem, ale postačí pouze znalec 

určený na základě dohody. Dále lze zmínit třeba výslovné upravení hlasování per rollam. 

Důležitý bod představuje i motivace k řádné správě, tedy především povinnost hospodaření 

s péčí řádného hospodáře, kdy se zavádí pravidlo tak zvaného podnikatelského úsudku, 

o kterém bakalářská práce pojednává dále. 

                                                           
35

 HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 5. 
36 PELIKÁN, Robert. Několik poznámek k úpravě společnosti s ručením omezeným v novém zákoně 
o obchodních korporacích. Obchodně právní revue. 2012, 4., č. 3, str. 77.  
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3.3 Úprava s.r.o. v nové právní úpravě 

Přestože byla právní úprava nejvyužívanější obchodní společnosti postupem času 

praxí v mnohém upřesněna a dotvořena, tak nová právní úprava společnosti s ručením 

omezeným obsahuje celou řadu dalších ustanovení, jejichž výklad není stále úplně 

jednoznačný. Nový zákon o obchodních korporacích se snaží nejen na tyto problémy 

reagovat, ale pokouší se zjednodušit i dosavadní metodu odkazů. Navíc pak uvádí některá 

nová řešení, která dnes už dobře fungují v mnohých evropských státech.
37

 

Podle Havla vzniká nová regulace společnosti s ručením omezeným úplně za jiných 

sociálních i znalostních okolností. Neztotožňuje se s názorem dnešní legislativy ohledně 

zpřísnění podmínek pro s.r.o. z důvodu většího připodobnění k současným akciovým 

společnostem. Nezastává názor, že je správné připisovat jednodušším společnostem vyšší 

nároky, ale podotýká, že tento trend obsažený v obchodním zákoníku je pochopitelný, jelikož 

odrážel dobové regulatorní selhání a mimo jiné také postupné zvyšování obecné znalosti 

korporačního práva.
38

 

Tím, že nový zákon o obchodních korporacích vzniká za jiných okolností a v rámci 

nového soukromého práva, není zapotřebí zvyšování akciové přísnosti. K názoru, že regulace 

s.r.o. zcela neodpovídá hospodářským potřebám života a podnikání, došly současně i 

jednotlivé evropské národní právní úpravy. Havel ve svém článku poukazuje na fakt, že nová 

regulace s.r.o. přináší daleko více změn, než se na první pohled může zdát. Nová právní 

úprava se snaží s.r.o. více začlenit do soukromého práva s tím, že současně garantuje ochranu 

těch, kdo mohou být v rámci činnosti s.r.o. poškozeni.
39

 

                                                           
37

 HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

1. vyd. Ostrava: Sagit, str. 83. 
38

 HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodně právní revue. 2011, 4., 

č. 12, str. 351. 
39

 Tamtéž, str. 351. 
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4 Analýza charakteristických znaků s.r.o. v porovnání 

s novou právní úpravou 

Tato kapitola se podrobně zabývá individuálně vybranými charakteristickými znaky 

společnosti s ručením omezeným ve stávající právní úpravě, které následně porovnává 

s novou právní úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. Za znaky, které je 

třeba porovnat, považuje bakalářská práce náležitosti společenské smlouvy, právní úpravu 

základního kapitálu, zákonné ručení společníků, dále jednu z nejvýznamnějších změn, 

ke které v rámci rekodifikace soukromého dochází, a to možnost společníků disponovat více 

druhy podílu, a poté navazuje na nepříliš jasnou úpravu příplatkové povinnosti a porovnání 

zakončuje úpravou statutárních orgánů. 

4.1 Fakultativní a obligatorní náležitosti společenské smlouvy 

Společenská smlouva, jak již bylo ve druhé kapitole řečeno, zůstává i nadále hlavním, 

přesněji základním dokumentem, jehož sepsání bezpodmínečně předchází založení 

společnosti s ručením omezeným. Nový zákon o obchodních korporacích ovšem ruší povinný 

odkaz na stanovy v případě, že by je společnost chtěla vydat. Je tak výhradně na společnosti, 

zda bude chtít stanovy vytvořit či nikoliv. Změna nastává také v dělení náležitostí společenské 

smlouvy. Základní členění na obligatorní a fakultativní náležitosti v nové právní úpravě 

zůstává. Tvůrci nového zákona však v této části mírně zpřísnili náležitosti obligatorní, které 

oproti stávajícímu obchodnímu zákoníku dále rozdělují na: 

a) povinné a trvalé obligatorní náležitosti společenské smlouvy, 

b) další obligatorní náležitosti společenské smlouvy. 

Do povinných a trvalých obligatorních náležitostí společenské smlouvy spadá většina výše 

zmíněných náležitostí společenské smlouvy, zakotvených v současném platném obchodním 

zákoníku. Jedinou změnu v rámci těchto povinných a trvalých náležitostí lze spatřovat 

v § 146/1 d) ZOKU, který v souladu s tím, že nový zákon o obchodních korporacích 

společníkům přiznává možnost disponovat s více druhy podílů, obligatorně zakladatelům 

společnosti stanovuje určit do společenské smlouvy i jednotlivé druhy těchto podílů každého 

společníka, včetně práv a povinností s nimi spojenými. 

Novinku pak představují další obligatorní náležitosti společenské smlouvy. Do výčtu 

jednotlivých dalších obligatorních náležitostí upravených v § 146/2 ZOKU spadá: „vkladová 

povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její plnění; údaj o tom, koho zakladatelé určují 
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jednatelem, popřípadě členy dalších orgánů společnosti a u nepeněžitého vkladu se vyžaduje 

jeho popis, ocenění, částka, která se započítává na emisní kurs a určení osoby znalce, který 

ocenění vkladu provede“.
40

 Následující třetí odstavec výše zmíněného paragrafu potom 

informuje, že skupinu dalších obligatorních náležitostí lze ze společenské smlouvy po vzniku 

společnosti a po splnění vkladové povinnosti vypustit. 

4.2 Základní kapitál  

Tento bod práce poukazuje na odlišnosti v úpravě základního kapitálu. V pojetí 

základního kapitálu včetně vkladu a jeho výše dochází přijetím nového zákona o obchodních 

korporacích k podstatné změně. Se změnou povinné výše vkladu společníka, a tím i výše 

základního kapitálu při zakládání společnosti s ručením omezeným, dochází totiž svým 

způsobem ke ztrátě jeho významu při ochraně věřitelů
41

. 

4.2.1  Úprava základního kapitálu ve stávajícím obchodním zákoníku 

Z faktu, že se společnost s ručením omezeným řadí mezi kapitálové společnosti, 

vyplývá její povinnost vytvářet základní kapitál. Základní kapitál tedy patří mezi obligatorní 

náležitosti společenské smlouvy a zapisuje se do obchodního rejstříku. § 58 ObchZ ho 

definuje jako „peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků 

do základního kapitálu společnosti, který musí být vyjádřen v jednotkách české měny. 

Základní kapitál je tak součástí vlastního kapitálu společnosti“
42

.   

Podle Dvořáka plní základní kapitál tři hlavní funkce. Především představuje jistou 

majetkovou základnu společnosti, protože jde o částku, kterou je společnost povinna držet 

během celé své existence. Garanční neboli ochranná funkce základního kapitálu už není 

v současné době příliš podstatná, jelikož minimální výše základního kapitálu není dost 

vysoká, aby pokryla veškerý majetek. Dvořák konstatuje, že při vzniku společnosti plní 

základní kapitál v podstatě funkci počáteční investice, tedy prostředků, které momentálně 

společnost vlastní. Během existence společnosti pak základní kapitál představuje jakousi 

minimální základnu prostředků, které jsou využitelné z hlediska dalšího výkonu podnikání.
43

 

Poslední funkce spočívá v možnosti určit účast jednotlivých společníků na společnosti, 

                                                           
40

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
41

 HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, str. 84. 
42

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
43

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným: komentář. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 324-

325. 
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protože výši obchodního podílu každého společníka určuje poměrem k základnímu kapitálu 

společenská smlouva. 

Podle stávající právní úpravy musí základní kapitál činit minimálně 200 000 Kč. Tento 

požadavek minimální výše musí společnost splnit již při svém vzniku a během jejího 

životního cyklu nesmí jeho výše pod tuto částku klesnout. Případný pokles základního 

kapitálu pod 200 000 Kč by se stal důvodem pro zrušení společnosti.  

4.2.2 Vkladová povinnost společníků ve stávající právní úpravě 

Každý společník je povinen vnést do společnosti vklad.
44

 Podle zákona se vkladem 

rozumí určité číselné vyjádření objemu prostředků, které společník vnesl do společnosti 

za účelem nabytí nebo zvýšení jeho účasti v ní. Předmět vkladu pak představuje peněžní 

plnění, které se na jedné straně společník zavazuje společnosti poskytnout a na straně druhé 

se společnost zavazuje ho přijmout.
45

 

Vlastníkem předmětu vkladu se stává společnost a za dobu její existence společník 

nemá právo na jeho vrácení, ať je jeho částka jakákoliv. Přesnou výši jednotlivých vkladů 

stanoví společenská smlouva, přičemž je nutné respektovat ustanovení obchodního zákoníku 

v § 109/1, které uvádí, že výše vkladu jednoho společníka do společnosti musí činit 

minimálně 20 000 Kč. A současně s touto podmínkou musí být dodržena také již výše 

zmíněná, zákonem stanovená, minimální výše základního kapitálu. Vklad může být 

pro jednotlivé společníky určen v rozdílné výši, avšak dle § 109/2 ObchZ musí být vždy 

dělitelný na celé tisíce. Celkový součet jednotlivých vkladů se pak rovná výši základního 

kapitálu.  

Uzavřením společenské smlouvy vzniká společníkům závazek splatit vklad. Vkladová 

povinnost patří, jak již bylo výše zmíněno, mezi základní povinnosti společníků, které 

vyplývají přímo ze zákona. Neuvedením výše jednotlivých vkladů společníků ve společenské 

smlouvě, dochází k její neplatnosti.  

§ 109/2 ObchZ upravuje, že každý společník se smí účastnit na základním kapitálu 

pouze jedním vkladem. Během doby existence společnosti na sebe společník sice smí 

při zvýšení základního kapitálu převzít i další závazky týkající se vložení určitých vkladů 

do základního kapitálu, ale později převzaté vklady se vždy přičítají ke vkladu původnímu, 

                                                           
44

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným: komentář., 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 327. 
45

 ELIÁŠ, Karel. Kurs obchodního práva: právnické osoby jako podnikatelé. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 20. 



 

 22 

tudíž se mu stále zvyšuje ten vklad původní. Totéž platí i v případě dědění, když by společník 

držel více vkladů, tak by všechny stejně splynuly v jediný vklad. 

Vklady společníků mohou být peněžité i nepeněžité. Peněžitý vklad smí představovat 

pouze hotovostní či bezhotovostní peníze. Právní úprava obchodního zákoníku umožňuje 

společníkům splatit peněžité vklady před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku nejméně ve výši 30 %, přičemž dodává, že celková výše splacených peněžitých 

vkladů včetně hodnoty splacených nepeněžitých vkladů musí v souhrnu činit minimálně 

100 000 Kč. Nepeněžitými vklady může být pouze majetek se zjistitelnou hodnotou a jen ten, 

který by společnost mohla hospodářsky využít v rámci předmětu podnikání společnosti. 

Zakázány jsou vklady, které spočívají v závazcích týkajících se provedení prací nebo 

poskytnutí služeb.
46

 Všechny nepeněžité vklady mají společníci povinnost splatit 

před zápisem společnosti do obchodního rejstříku.  

Podle obecného ustanovení § 59/3 ObchZ: „hodnota nepeněžitého vkladu musí být uvedena 

ve společenské smlouvě a stanoví se na základě nezávislého znaleckého posudku, kdy návrh 

na jeho jmenování podává k místně příslušnému soudu zakladatel či společnost“.
47

 Obchodní 

zákoník sice společníkům umožňuje vybrat si znalce dle vlastního uvážení, ale konečným 

slovem disponuje pouze soud, který má povinnost znalce určit. To znamená, že společníci 

sice mohou soudu předložit návrh s jejich vybraným znalcem, avšak soud není povinen se 

jejich návrhem řídit a může na základě zákona určit znalce jiného. Soud smí znalce nejen 

jmenovat, ale v případě podání návrhu společnosti ho i odvolat, pokud by závažným 

způsobem porušil své povinnosti. Znalecký posudek musí minimálně obsahovat popis 

nepeněžitého vkladu, který je předmětem ocenění, dále použité způsoby ocenění a částku, 

kterou se nepeněžitý vklad oceňuje. Odměna znalci za zpracování posudku spadá do nákladů 

společnosti a v případě, že by společnost nakonec nevznikla, ji hradí zakladatelé společně a 

nerozdílně.  

4.2.3 Nová právní úprava výše základního kapitálu a vkladové povinnosti 

Ohledně výše základního kapitálu nastává v zákoně o obchodních korporacích 

převratná změna. Z dostupné důvodové zprávy k ZOKU se dá dovozovat, že tento institut 

bude představovat v podstatě pouze účetní položku, která nemusí nutně vypovídat nic 

o skutečném stavu společnosti, jelikož společnost určitou výši základního kapitálu není 
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povinna udržovat.
48

 Přestává se tak klást důraz na garanční funkci základního kapitálu a jeho 

význam tedy v novém zákoně o obchodních korporacích klesá. ZOK navíc přímo výši 

základního kapitálu ani nestanovuje, avšak ji nepřímo určuje tím, že říká, že minimální výše 

vkladu jednoho společníka činí 1 Kč. To znamená, že základní kapitál s.r.o. v nové právní 

úpravě bude činit minimálně 1 Kč v případě, že zakladatelem společnosti bude jen jediná 

osoba. V případě, že bude zakladatelů více, bude činit výše základního kapitálu minimálně 

násobek počtu společníků.  

Stejně jako ve stávající právní úpravě, i v ZOKU zůstává možnost vkladu peněžitého i 

nepeněžitého. Ohledně nepeněžitých vkladů dochází přijetím nového zákona o obchodních 

korporacích k mírné změně v tom, že se upouští od povinnosti jmenovat znalce k ocenění 

nepeněžitého vkladu soudem. Podle § 143 ZOKU si znalce budou moci nově vybrat sami 

zakladatelé společnosti, popřípadě jednatelé, ze seznamu znalců vedeného podle jiného 

právního předpisu. 

4.3 Zákonné ručení společníků 

Zákonné ručení společníků za závazky společnosti se obecně vyznačuje jako jeden 

ze základních znaků, které od sebe odlišují osobní a kapitálové obchodní společnosti. Zatímco 

ručení společníků za závazky v osobních obchodních společnostech představují pro věřitele 

základní prostředek k zajištění jejich pohledávek, tak v kapitálových obchodních 

společnostech je jeho význam podstatně menší. Protože v osobních obchodních společnostech 

ručí společník za závazky společnosti neomezeně celým svým majetkem, tak jeho povinnost 

ručit zásadně vzniká se vznikem závazku společnosti. U kapitálových společností je však 

nutné nejdříve vysvětlit dvě rozdílné situace, a sice že společnost jako taková odpovídá za své 

závazky celým svým majetkem, ale společníci naopak za její závazky ručí pouze do výše 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. 

Tento rozsah ručení společníků zavedla až novela provedená zákonem č. 370/2000 Sb.
49

 a 

do obchodního zákoníku se to promítlo v § 106/2, který právě stanoví, že „společníci ručí 

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

všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku“
50

. Tato novela tak více zdůraznila 
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vztah mezi společníky a společností s ručením omezeným a zajistila vyšší ochranu věřitelů. 

Před novelou ručil každý společník pouze do výše svého nesplaceného vkladu podle 

obchodního rejstříku. Rozhodující pro určení rozsahu ručení společníků za dluhy společnosti 

je v podstatě rozdíl mezi převzatým a splaceným vkladem, zapsaný v obchodním rejstříku. 

Po zápisu do obchodního rejstříku, že všichni společníci splatili všechny své převzaté vklady, 

jejich ručení za závazky společnosti zaniká.
51

  

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozhodnutí z roku 2004 vyjádřil, že pomocí 

tohoto institutu by měla být poskytnuta ochrana třetím osobám při uplatňování jejich 

pohledávek vůči společnosti v době, kdy její společníci dosud nesplnili svoji vkladovou 

povinnost, ke které se zavázali ve společenské smlouvě a sama společnost tak prozatím vůči 

těmto osobám nemůže plnit své závazky. Dále uvádí, že jakmile společníci splatí veškeré své 

vklady, tento institut zákonného ručení společníků za závazky společnosti zaniká, protože 

společnost nabyla majetek ve výši splacených vkladů společníků a může ho tudíž využít 

k dodržení svých závazků, které dříve nebyla schopna splnit.
52

 

I přestože nový zákon o obchodních korporacích rapidně snižuje povinnost minimální 

výše základního kapitálu, a tím více oslabuje jeho už tak dost nízkou ochrannou funkci, tak 

zákonné ručení společníků na svém významu i po nabytí účinnosti nové právní úpravy 

rozhodně neztrácí. Naopak pro nás může být společníky zvolená výše základního kapitálu 

jakýmsi vodítkem toho, jak moc společnosti věří nebo jakou mají důvěru v její 

podnikatelskou schopnost. V rámci rekodifikace soukromého práva se celkově upouští 

od pojmu „závazky“, který se nahrazuje pojmem „dluhy“. Na toto nové označení upozorňuje 

už první ustanovení o společnosti s ručením omezeným v zákoně o obchodních korporacích. 

Ze zákonné definice společnosti s ručením omezeným upravené v § 132/1 ZOKU totiž 

vyplývá, že společníci ručí za dluhy společnosti, nicméně už není nijak dále specifikován 

jejich konkrétní výčet. Z toho lze vyvozovat, že sem spadají veškeré dluhy společnosti.
53

  

4.3.1 Znaky zákonného ručení společníků 

Společníci ručí za dluhy společnosti bez ohledu na to, jestli daný dluh vznikl za jejich 

účasti ve společnosti nebo ještě před vznikem jejich účasti na společnosti. Zákonné ručení 

společníků vznikne nejdříve se vznikem společnosti a zanikne nejpozději v okamžiku, kdy 
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společníci splatí všechny své upsané vklady.
54

 Ručení společníků za dluhy společnosti by se 

dalo vyjádřit pěti znaky na: 

 zákonné, 

 akcesorické, 

 solidární, 

 subsidiární, 

 omezené. 

Akcesorickým znakem ručení společníků za dluhy společnosti se rozumí, že jeho 

vznik a zánik závisí na vzniku a zániku toho hlavního dluhu. To znamená, že dokud nebude 

dluh splacen, není možný zánik zákonného ručení společníků. Solidární rys ručení obsahuje 

již výše zmíněný § 132/1 ZOKU neboli, že společníci ručí za závazky společnosti společně a 

nerozdílně, díky čemuž se může věřitel obrátit na kteréhokoliv společníka. Princip solidarity, 

v rámci kterého je věřitel oprávněn se obrátit na společníka, může nastat třemi způsoby. První 

způsob principu solidarity spočívá v tom, že dlužník splní svou zákonnou povinnost a dojde 

tak k zákonnému započtení. To znamená, že pokud dluh uhradí společník, který ještě nesplnil 

svou vkladovou povinnost, jeho vkladová povinnost se o tu výši splnění sníží. Tuto variantu 

přímo upravuje § 134/1 ZOKU. Druhý způsob principu solidarity nastává v případě, když plní 

společník, který už svůj dluh vůči společnosti splatil, a tudíž započtení není možné a 

společnosti tak vzniká povinnost poskytnout společníkovi příslušnou náhradu za jeho plnění. 

Právo věřitele obrátit se na kteréhokoliv společníka ale omezuje princip tak zvané 

subsidiarity, podle kterého musí věřitel nejdříve vyzvat ke splnění dluhu hlavního dlužníka, 

tedy společnost a poskytnout jí dodatečnou lhůtu ke splnění a teprve potom, když ho 

společnost nesplní, má právo obrátit se na společníka. V neposlední řadě omezuje věřitele 

v možnosti obrátit se na společníky kvůli splnění dluhu skutečnost, že ručení společníků 

za dluhy společnosti je omezené výší, v níž ještě nesplnili své vkladové povinnosti. Smyslem 

tohoto znaku má být zvýšení sounáležitosti společníků ve vztahu k sobě, společnosti i 

věřitelům.
55

 A konečně je pro rozsah ručení určující rejstříkový stav v době výzvy věřitele. 

Rejstříkový stav se považuje rozhodný kvůli tomu, protože rozsah ručení společníků za dluhy 

společnosti se během její životnosti mění, právě kvůli tomu, že se odvíjí od výše nesplacené 

části základního kapitálu. Ke zmenšení ručení dochází na základě vyšší míry splacení vkladů 
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společníků, anebo případně snížením základního kapitálu. Naproti tomu k navýšení ručení 

dojde rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu převzetím povinnosti vnést peněžitý vklad. 

Společník má povinnost poskytnout věřiteli plnění až po doručení jeho výzvy.  

Vrba ve svém článku poukazuje na fakt, že v rámci nové právní úpravy není příliš 

jednoznačné, jak si vyložit ručení společníka předtím, než ho věřitel vyzve k plnění. Pro 

srovnání zde zmiňuje stávající právní úpravu, která určuje, že ručení společníků vzniká přímo 

ze zákona v okamžiku, kdy je do obchodního rejstříku proveden zápis neúplného splacení 

základního kapitálu společnosti. Podle něj vázání vzniku ručení společníků na výzvu věřitele 

nedává příliš smysl, neboť je toho názoru, že se to příčí základní myšlence o ručení 

společníků, kteří by měli ručit za dluhy společnosti společně a nerozdílně. Tuto skutečnost 

vysvětluje tak, že věřitelova výzva adresovaná společníkovi je dle zákona jednostranným 

právním úkonem, jejíž účinky nelze vztáhnout na ostatní společníky a když by věřitelova 

výzva opravdu vedla ke vzniku ručení, tak by se to vztahovalo pouze na toho vyzvaného 

společníka a ostatních by se povinnost splnit dluh netýkala.
56

 Odpověď na tento problém nám 

přinese především budoucí praxe a judikatura. 

4.4 Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným 

V důsledku přijetí nového zákona o obchodních korporacích dochází ohledně 

obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným k výrazné změně. Oproti současnému 

obchodnímu zákoníku, který připouští, aby každý společník disponoval pouze jedním 

obchodním podílem, nový zákon o obchodních korporacích společníkům umožňuje vázat 

na sebe více různých druhů podílů. Obecně se tato situace označuje jako možnost variability 

podílů. 

4.4.1 Obchodní podíl společníka v s.r.o. ve stávajícím obchodním 

zákoníku 

Obchodní podíl se řadí mezi klíčové instituty právní úpravy společnosti s ručením 

omezeným. Bez obchodního podílu neexistuje žádný vztah společníka ke konkrétní 

společnosti. Povahu obchodního podílu stanovuje obchodní zákoník nejdříve obecně 

pro všechny obchodní korporace v § 61 ObchZ, a poté ho dále zvlášť upřesňuje v příslušných 

ustanoveních s.r.o. § 114 ObchZ vymezuje pojem obchodního podílu jako: „účast společníka 
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na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti“.
57

 Z obou těchto ustanovení lze 

vyvozovat kvantitativní a kvalitativní stránku obchodního podílu, a to nám umožní pochopit 

jeho podstatu. Dohromady tvoří obě stránky podílu jeden nedělitelný komplex. To znamená, 

že nikdy není možné na ně pohlížet pouze z jedné strany.
58

 

Kvantitativní stránku představuje zejména účast společníka na společnosti. V podstatě 

nám říká, jaký je jeho majetkový podíl na společnosti. Tady se hodí upozornit, že přestože 

společník disponuje majetkovým podílem na společnosti, neznamená to, že se stal jejím 

spolumajitelem. Společnost sama o sobě představuje samostatný celek, v rámci kterého 

společníkovi náleží jistá práva a povinnosti, ale v žádném případě ji nevlastní. Nelze proto 

zaměňovat majetek společnosti s majetkem společníků. Kvalitativní stránku obchodního 

podílu naopak tvoří souhrn práv a povinností, které z toho podílu vyplývají. Konkrétní okruhy 

práv a povinností jsou rozepsány výše. Z tohoto popisu jednotlivých stránek obchodního 

podílu vyplývá, že pro společníka hraje větší roli stránka kvalitativní. Obecně se dá říct, že 

kvantitativní stránka zastupuje výlučně složku majetkovou, zatímco kvalitativní stránka 

naopak nemajetkovou.
59

 

Jestliže společenská smlouva neurčí jinak, tak se výše obchodního podílu vyčíslí 

podle poměru vkladu daného společníka k základnímu kapitálu společnosti. Obchodní podíl 

můžeme chápat jako předmět právních vztahů, kterým společníci nejen disponují, ale mohou 

s ním i volně nakládat, především obchodovat. O obchodovatelné předměty právních vztahů 

neboli práva s nimi spojená, se jedná pouze tehdy, jestliže jde o práva, která jsou sama o sobě 

způsobilá být předmětem právních vztahů. Samostatně způsobilé právo představuje například 

právo na výplatu podílu na zisku potom, co o něm rozhodla valná hromada, a tím se tak stalo 

společníkovou pohledávkou po společnosti. Naopak samostatně způsobilým právem určitě 

nebude právo hlasovat na valné hromadě.
60

 Komentář k obchodnímu zákoníku uvádí 

dispozitivnost obchodního podílu, kdy je u společnosti s ručením omezeným oproti akciové 

společnosti možné vyloučit přímou vazbu mezi výší vkladu společníka a výší jeho podílu 

na společnosti. Tato situace do jisté míry předvídá možnost nerovného postavení společníků 
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ve společnosti. Zároveň by ale tato zásada neměla odporovat principům poctivého 

obchodního styku a dobrým mravům.
61

 

Obchodní zákoník v § 114/2 jasně určuje, že každý smí ve společnosti disponovat 

pouze jedním podílem. To znamená, že jestliže se společník rozhodne vložit do společnosti 

nějaký další vklad, tak se o odpovídající výši zvýší jeho současný obchodní podíl. Dalším 

vkladem se rozumí vklad vložený do společnosti po jejím založení, popřípadě zvýšení vkladu 

následkem převodu či přechodu obchodního podílu od jiného společníka nebo od společnosti. 

Ustanovení, které připouští pouze jediný obchodní podíl společníka, se řadí mezi osobní 

prvky společnosti s ručením omezeným. Skutečnost, že společník převezme další vklad, 

nemusí nutně vyústit ve zvýšení obchodního podílu na společnosti. Situaci, kdy se převzetím 

dalšího vkladu nezvýší obchodní podíl společníka, lze vysvětlit na případu, kdy další vklady 

převezmou také všichni ostatní společníci, a to ve stejném poměru, v jakém převzali vklady 

předchozí. Obchodní zákoník dále stanoví možnost vlastnit jeden obchodní podíl více 

osobami. Takový právní vztah se většinou zakládá smlouvou zakládající spolumajitelství 

k obchodnímu podílu. Tato možnost se v praxi využívá především při dědění.
62

 

§ 115/1 a 2 ObchZ umožňuje za splnění určitých předpokladů dva možné způsoby 

smluvního převodu obchodního podílu. Předmětem smlouvy o převodu obchodního podílu 

může být převod úplatný i bezúplatný. První způsob smluvního převodu obchodního podílu 

představuje převod obchodního podílu na jiného společníka a druhým možným způsobem 

převodu obchodního podílu je převod podílu na třetí osobu. Za předpokladu, že společenská 

smlouva nestanoví jinak, podmiňuje obchodní zákoník převod obchodního podílu na jiného 

společníka předchozím souhlasem valné hromady. Z toho vyplývá, že společenská smlouva, 

popřípadě valná hromada mohou převod obchodního podílu i zcela vyloučit. Z toho zároveň 

vyplývá, že dokud valná hromada neudělí souhlas s převodem, tak smlouva o převodu 

obchodního podílu nenabude účinnosti. 

4.4.2 Variabilita podílů dle zákona o obchodních korporacích 

Podíl v obecném smyslu definuje nový zákon o obchodních korporacích stejně jako 

současný obchodní zákoník, tedy jako účast společníka v obchodní korporaci, ze které mu 

vyplývají určitá práva a povinnosti. Z toho lze vyvodit, že i nová právní úprava umožňuje 

rozdělení podílu na jeho kvalitativní a kvantitativní stránku. Zákon o obchodních korporacích 

zkracuje název „obchodní podíl“ pouze na „podíl“. Nicméně výrazná změna, kterou nový 
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zákon ohledně podílů upravuje, tkví v tom, že společnostem připouští možnost vydat více 

druhů podílů. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších změn, ke které v rámci přijetí nové právní 

úpravy společnosti s ručením omezeným dochází.  

Nová právní úprava tedy obchodní korporaci dovoluje nejen možnost vydat více 

podílů, ale zároveň také připouští i možnost vydat více různých druhů podílů. Různorodost 

podílů není nijak omezená a platí zde pravidlo, že jeden společník může kromě více druhů 

podílů vlastnit i více podílů stejného druhu. V podstatě jedinou nutnou podmínku, kterou 

zákon pro vydání více druhů podílů upravuje, představuje povinnost zakotvit tento záměr 

ve společenské smlouvě. Dá se proto předpokládat, že pokud by společenská smlouva 

pluralitu podílů nepředvídala, nebylo by dle nového zákona možné přistoupit k jejich vydání. 

Společenská smlouva musí jejich vydání nejen předvídat, ale zároveň i určit jejich jednotlivé 

druhy a obsah. Zákon o obchodních korporacích však jednotlivé podoby druhů podílů přímo 

nedefinuje. § 135 ZOKU pouze deklaruje, že: „podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a 

povinnosti, tvoří jeden druh a podíl, se kterým nejsou spojena žádný zvláštní práva a 

povinnosti, je podíl základní“.
63

 Sám tedy pouze přímo předpokládá základní, kmenový podíl, 

se kterým nejsou spojena žádná další speciální práva a povinnosti. Z toho lze vyvozovat, že 

každý podíl, který se bude od základního nějakým právem či povinností lišit, bude považován 

za podíl speciální neboli zvláštní.  

Co se týče převoditelnosti podílů, tak v i tomto bodě upravuje zákon o obchodních 

korporacích jistou změnu. Praxe po potřebě změny v právní úpravě převoditelnosti podílu 

volala už dlouho a tvůrci zákona ji do nového zákona o obchodních korporacích 

zakomponovali skrz možnost vydávat tak zvané kmenové listy, o kterých bakalářská práce 

pojednává níže. Ze stávajícího obchodního zákoníku nicméně zůstává úprava, která vyžaduje 

přistoupení nabyvatele podílu ke společenské smlouvě. Oproti vcelku nepružné stávající 

úpravě, která předpokládá výslovné přistoupení ke společenské smlouvě zakotvené v textu 

smlouvy o převodu obchodního podílu, přichází nová benevolentnější právní úprava se 

změnou, kdy takové bezpodmínečně výslovné přistoupení nepožaduje. Samotným nabytím 

podílu tak zároveň dochází k přistoupení ke společenské smlouvě.  

4.4.3 Rozšíření práv spojených s podílem v nové právní úpravě  

První rozšířené právo spojené s podílem oproti stávající úpravě představuje možnost 

společníků s jeho disponováním ve společnosti. Současný obchodní zákoník nabízí dost 
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uzavřenou úpravu, ve které umožňuje přechod obchodního podílu na jiného společníka pouze 

za předpokladu předchozího souhlasu valné hromady či na jinou osobu, a to jen v případě, že 

to umožňuje společenská smlouva. Nový zákon o obchodních korporacích naopak připouští 

zcela volný přechod podílů na jiného společníka a předchozí souhlas valné hromady 

podmiňuje pouze při přechodu podílu na třetí osobu, pokud společenská smlouva nestanoví 

jinak.
64

 

Druhý typ rozšíření nové právní úpravy ohledně podílu přináší tak zvané abandorní 

právo. Abandorní právo se v našich právních předpisech objevuje poprvé. Jedná se tedy 

o zcela nové právo. Abandorní právo společníkům umožňuje vystoupit ze společnosti v rámci 

podílu, se kterým je spojena určitá situace ve společnosti. Platná právní úprava právo 

vystoupit jednostranným právním úkonem vůbec nezná a ani nová právní úprava ho 

neupravuje úplně obecně, ale váže ho pouze na několik situací ve společnosti s ručením 

omezeným. Jedná se především o situace v rámci příplatkové povinnosti, podstatné změny 

ve společnosti a převodu podílu na jiného společníka. O možnosti vystoupení společníka 

ze společnosti v případě hlasování proti příplatkové povinnosti včetně dvou nabízejících se 

možných výkladů pojednává tato práce níže. Důvodem k vystoupení společníka 

ze společnosti kvůli podstatné změně ve společnosti může být například změna převažující 

povahy podnikání či prodloužení trvání společnosti. Podmínkou pro tuto možnost vystoupení 

společníka ze společnosti je, že společník musel třeba hlasovat proti prodloužení trvání 

společnosti, případně jiné obdobné podmínky.
65

 Když tedy společník ze společnosti vystoupí, 

dojde automaticky k uvolnění jeho podílu a on získává právo na vypořádací podíl. Tímto 

způsobem pak vznikají společníkům práva na uvolněný, případně vypořádací podíl v případě 

likvidace společnosti. 

4.5 Příplatková povinnost 

Příplatková povinnost představuje jednu z povinností společníků, kterou sice stávající 

obchodní zákoník v malé míře také upravuje, ale nový zákon o obchodních korporacích ji 

v několika ohledech rozvádí mnohem více do detailů a poskytuje tak na tuto úpravu nový 

náhled.  
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4.5.1 Stávající právní úprava 

Z § 121/1 ObchZ vyplývá, že se společníci mohou ve společenské smlouvě dohodnout 

na možnosti uložení příplatkové povinnosti. Obecně se uložení příplatkové povinnosti dá 

považovat za možnost, kterou by společnost mohla využít k překonání okamžitého 

nepříznivého stavu jejího neefektivního hospodaření. Příplatkovou povinnost však valná 

hromada nemusí ukládat pouze za účelem uhrazení ztráty společnosti, nýbrž se připouštějí i 

příplatky nad vklad do základního kapitálu k jakýmkoliv jiným účelům.
66

 Pro možnost 

uložení této povinnosti není rozhodující, jestli společníci dosud splnili své vklady a 

k jejímu uložení má oprávnění na základě společenské smlouvy valná hromada. Po splnění 

této podmínky tak valná hromada může prostou většinou hlasů přítomných společníků uložit 

společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní 

kapitál peněžitým plněným. Stávající ani nová právní úprava společníkům neumožňuje splnit 

svou příplatkovou povinnost nepeněžitým plněním, a kdyby k němu došlo, považovalo by se 

za zcela neplatné. Maximální možnou výši příplatkové povinnosti upravuje obchodní zákoník 

v § 121/1, ve kterém stanoví, že další příplatky společníkům nelze uložit v případě, kdy výše 

příplatku dosáhne hodnoty poloviny základního kapitálu podle výše jejich vkladů. Kromě 

povinnosti poskytnout příplatek, umožňuje společníkům obchodní zákoník také možnost 

poskytnutí dobrovolného příplatku, který se váže na předchozí souhlas valné hromady 

za předpokladu, že společenská smlouva nestanoví jinak. Tento dobrovolný příplatek není 

valnou hromadou vynutitelný, pouze s ním vyslovuje souhlas.  

4.5.2 Nová právní úprava 

Právo příplatkové povinnosti jako takové, zůstává v novém zákoně o obchodních 

korporacích zachováno. Převzaté příslušné ustanovení ze stávající právní úpravy však nový 

zákon v mnohém nejen prohlubuje, ale i pozměňuje. Nový zákon přebírá z obchodního 

zákoníku obecné pravidlo, že příplatkovou povinnost musí předvídat společenská smlouva, 

aby mohla být využita. Změnu ale představuje skutečnost, že zákon o obchodních korporacích 

vynechává zákonné určení povinné maximální výše souhrnu příplatků a nově tuto možnost 

určit maximální výši přenáší na společenskou smlouvu. Dle nové právní úpravy si tak 

společníci ve společenské smlouvě zakotvují nejen možnost uložit si v budoucnosti 

příplatkovou povinnost, nýbrž si i přesně vymezují výši, kterou příplatky nebudou moci 

v souhrnu překročit. Když by společenská smlouva přímo neupravovala, jakou výši nesmí 

příplatky ve svém souhrnu překročit, tak by se k usnesení valné hromady o jejím uložení 
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nepřihlíželo a nadále by se postupovalo, jako kdyby společenská smlouva příplatkovou 

povinnost vůbec nezavedla. Kromě zakotvení samotné možnosti příplatkové povinnosti a 

určení její souhrnné maximální výše by mělo být ve společenské smlouvě přímo vymezeno, i 

zda vůbec a s jakými podíly je příplatek spojen. Stejně jako stávající obchodní zákoník, i nová 

právní úprava umožňuje poskytnutí povinného příplatku pouze v podobě peněžitého plnění. 

To ovšem neplatí v případě poskytnutí dobrovolného příplatku, který zákon o obchodních 

korporacích váže na souhlas jednatele a nikoli valné hromady. Dobrovolný příspěvek smí 

společníci poskytnout, oproti současnému obchodnímu zákoníku i v podobě nepeněžitého 

plnění. 

Příplatkovou povinnost nově zákon o obchodních korporacích spojuje s možností 

využití tak zvaného abandorního práva, jak již bylo výše řečeno. A s tímto novým institutem 

také přichází jeden z možných problémů. § 164/1 ZOKU stanoví, že: „Společník, který 

pro příplatkovou povinnost nehlasoval, může společnosti písemně oznámit, že vystupuje 

ze společnosti ohledně podílu, na který je příplatková povinnost vázána“.
67

 Tento paragraf 

totiž umožňuje společníkovi, který pro příplatkovou povinnost nehlasoval, aby společnosti 

písemně oznámil, že chce vystoupit ze společnosti ohledně toho podílu, kterého se příplatková 

povinnost týká. Tuto možnost vystoupení však může společník využít pouze do 1 měsíce 

ode dne, ve kterém valná hromada rozhodla o jeho uložení, popřípadě ode dne, kdy o ní bylo 

rozhodnuto mimo valnou hromadu podle § 177 ZOKU. Zároveň může toto právo využít 

pouze společník, jehož vklad, kterého se příplatková povinnost týká, je zcela splacen.  

Podle mého názoru přichází problém v případě, když do společnosti vstupuje další 

společník. Nastává otázka, jestli později do společnosti přistupující společník má možnost se 

rozhodnout, zda chce po případném pozdějším uložení příplatkové povinnosti valnou 

hromadou ze společnosti vystoupit anebo tu možnost nemá. V případě, že nemá, zda do té 

společnosti přistupuje s tím vědomím, že ve společenské smlouvě už příplatková povinnost 

existuje, tudíž je povinná pro všechny, včetně později přistupujících společníků. Kdyby se 

ustanovení § 146 ZOKU vykládalo podle druhé možnosti, tak by to znamenalo, že si 

společníci zakotví do společenské smlouvy možnost uložení příplatkové povinnosti, ať už při 

založení společnosti či pozdější změnou společenské smlouvy a už v této době musí počítat 

s tím, že k tomu v budoucnosti může dojít. To by znamenalo, že tu možnost vystoupení 

ze společnosti mají pouze po jejím schválení ve společenské smlouvě a poté už není možné se 

na § 164/1 ZOKU odvolávat. Když potom valná hromada v budoucnu rozhodne na základě 
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společenské smlouvy o uložení příplatkové povinnosti, tak toto rozhodnutí bude závazné 

pro všechny bez rozdílu a k možnosti vystoupení společníka by se už nepřihlíželo. 

První možnost výkladu ale nabízí řešení, že každý společník, který pro příplatkovou 

povinnost nehlasoval, má právo do jednoho měsíce od rozhodnutí valné hromady, 

na vystoupení ze společnosti ohledně toho podílu, na který se příplatková povinnost váže. 

Toto řešení by znamenalo, že při každém uložení příplatkové povinnosti valnou hromadou, by 

každý společník mohl uplatnit právo na vystoupení. Společenská smlouva by tak pouze 

stanovila možnost uložení příplatkové povinnosti, ale neomezovala by už možnost vystoupení 

společníka, který pro příplatkovou povinnost nehlasoval, ze společnosti. Tento problém lze 

ale obejít ustanovením ve společenské smlouvě, kdy § 146/5 ZOKU říká, že postup 

dle § 146/1-4 ZOKU se uplatní pouze za předpokladu, pokud společenská smlouva nestanoví 

nějaký jiný postup. Ideálním řešením se proto zdá být využití společenské smlouvy, kde si 

společníci sami přesně stanoví, jaký postup v rámci příplatkové povinnosti uplatní. 

Na závěr se k příplatkové povinnosti ještě hodí dodat, že pokud její uložení společník 

odmítne, tak společnost může postupovat stejný způsobem, jako kdyby nesplnil svou 

vkladovou povinnost, tudíž s ním může zahájit již výše zmíněné kaduční řízení. 

4.6 Statutární orgán společnosti s ručením omezeným 

V českém právu platí obecná zásada, podle které jednají jménem právnických osob 

statutární orgány. Statutární orgán plní funkci výkonného orgánu a ve společnosti s ručením 

omezeným ho představují jednatelé. § 133/1 ObchZ stanoví, že: „statutárním orgánem 

společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem 

společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak“.
68

 

Jednatele volí valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. V případě, že by 

společník zastával zároveň funkci jednatele, sloučení těchto funkcí nepřichází v úvahu a 

na každou se musí nahlížet odděleně. Každá pozice vznikla na základě jiné právní skutečnosti 

a jinak též zanikne, nehledě na to, že vztah jednatele a společnosti s ručením omezeným by 

měl být založen smlouvou o výkonu funkce, ze které vyplývají jednotlivá práva a povinnosti 

obou stran. Omezit jednotlivá jednatelská oprávnění smí dle obchodního zákoníku pouze 

společenská smlouva, popřípadě stanovy, a pokud tak učiní, platí omezení pouze uvnitř 

společnosti. 

                                                           
68

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



 

 34 

Podle Eliáše se dá rozsah oprávnění jednatelů rozdělit do dvou skupin, a to 

na rozhodování ve vnější působnosti – jako statutární orgán a na rozhodování ohledně 

běžných vnitřních vztahů společnosti. Působnost ve vnitřních vztazích společnosti se dále dá 

rozčlenit do dalších dvou oblastí na: Obchodní vedení společnosti, v rámci kterého jednatelé 

rozhodují o obecných záležitostech provozu podniku a na další zákonem vymezené funkce, 

které se týkají postavení společnosti jako právnické osoby. Mezi tyto zákonem vymezené 

funkce se řadí například: svolávání valné hromady, zabezpečení zápisu z valné hromady a 

jeho rozesílání všem společníkům.
69

 Ohledně působnosti jednatele ve vnějších vztazích 

společnosti se zpravidla požaduje zápis zvoleného způsobu jednání do obchodního rejstříku. 

Dle Pokorné mají jednatelé povinnost řídit se základními pravidly a principy schválenými 

valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právním řádem České republiky či společenskou 

smlouvou, avšak nikdo nemá, včetně valné hromady, pravomoc jim nařizovat, jak řešit 

jednotlivé otázky týkajícího se obchodního vedení.
70

 

Mezi hlavní povinnosti jednatele patří povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a 

zachovávat mlčenlivost o věcech, které by v případě vyzrazení nežádoucím osobám mohly 

společnosti způsobit škodu. Kdyby se objevily ohledně jednání jednatele s péčí řádného 

hospodáře nějaké pochyby, pak nese důkazní břemeno sám jednatel. Pokud jednatelé jednají 

jako kolektivní orgán, odpovídají za škodu způsobenou některým z jednatelů společně a 

nerozdílně. V případě, že jednatel způsobí škodu a neuhradí ji, mohou se věřitelé domáhat 

uhrazení své pohledávky po ostatních jednatelích, kteří ručí spolu s odpovídajícím jednatelem 

solidárně.
71

 

Vykonávání funkce jednatele omezuje tak zvaný princip zákazu konkurence. Zákaz 

konkurence se vztahuje na činnosti, které jednatel společnosti nesmí současně s funkcí 

jednatele vykonávat, protože by tak mohlo dojít k porušení péče řádného hospodáře. Jedná se 

o činnosti, kdy jednatel nesmí podnikat ve stejném nebo obdobném oboru podnikání 

společnosti, dále se nesmí účastnit na podnikání jiné společnosti jako ovládající osoba jiné 

osoby se stejným či obdobným předmětem činnosti a nakonec nesmí zastávat funkci 

statutárního orgánu jiné právnické osoby. Druhy činnosti se ve stávající právní úpravě oproti 

nové příliš neliší. Zajímavější se ovšem jeví fakt, že zatímco podle současného obchodního 
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zákoníku tyto funkce nesmí jednatel vykonávat vůbec, nový zákon o obchodních korporacích 

připouští možnost vykonávat za předpokladu, že s tím všichni společníci vysloví souhlas.  

Ohledně funkce jednatele dochází přijetím zákona o obchodních korporacích 

k podstatné změně, která je upravena v § 194/2 ZOKU. Znění tohoto paragrafu na rozdíl 

od současné úpravy připouští, aby valná hromada zvolila během volby jednatele i náhradníky. 

Stávající právní úprava tento dovětek vůbec neřeší. Poslední část § 194/2 ZOKU odkazuje 

na ustanovení o akciové společnosti v § 444 ZOKU, které umožňuje jmenovat náhradní členy 

do příštího zasedání valné hromady a podotýká, že doba výkonu funkce náhradního člena 

se nezapočítává do doby funkce jednatele společnosti. 
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5 Posouzení nejdůležitějších změn nové právní úpravy 

Tato kapitola je věnována komplexnímu shrnutí změn, ke kterým přijetím nového 

zákona o obchodních korporacích dochází. Prezentuje názory jednotlivých autorů z různých 

dostupných zdrojů, převážně tedy z tištěných právnických publikací, které dále porovnává a 

snaží se celkově vykreslit jejich výhody a nevýhody. 

5.1 Výhody a nevýhody nové minimální výše základního kapitálu 

Pelikán uvádí dva základní předpoklady, které tvůrce zákona ovlivnily k přijetí již 

výše zmíněné minimální výši základního kapitálu v ZOKU. Tvrdí, že první předpoklad 

představovala snaha konkurovat evropským zemím, které už podobnou minimální výši 

zavedly a současná právní úprava by tak mohla odradit nové investory. Druhý základní 

předpoklad poté představovala idea či přesvědčení, že nová snížená výše základního kapitálu 

odstraní současnou bariéru pro ty, kteří nemají dostatek prostředků a zároveň by chtěli 

podnikat.
72

 

Výše uvedená minimální výše základního kapitálu samozřejmě nebrání v tom, aby si 

společníci dohodli ve společenské smlouvě minimální výši základního kapitálu vyšší. Podle 

mého názoru toho společníci při zakládání společnosti určitě využijí, protože výše základního 

kapitálu do jisté míry také odpovídá stavu společnosti. Podle výše vkladů a základního 

kapitálu je možné soudit kapitálovou sílu společnosti a dá se považovat i za určitou prestiž či 

konkurenceschopnost společnosti na trhu. Společnost, která by disponovala se základním 

kapitálem ve výši 1 Kč, by byla v podstatě zadlužená už od samého začátku. 

Naopak obrovskou výhodu snížení minimální výše vkladu v novém zákoně 

o obchodních korporacích mohou spatřovat drobní podnikatelé. Možná nižší minimální výše 

základního kapitálu otevírá dveře těm, kteří by si rádi založili s.r.o., ale vzhledem k jeho 

současné povinné minimální výši si to nemohou dovolit. Nový zákon o obchodních 

korporacích jim tímto dává možnost prosadit se ve světě podnikání. 

5.2 Podíly vázané v kmenových listech 

K zavedení možnosti emise různých druhů podílů přistoupili zákonodárci především 

proto, aby se zvýšila atraktivita společností s ručením omezeným. V současné době umožňuje 
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zákon pouze akciovým společnostem, aby jejich podíly byly reprezentovány cenným papírem. 

Nová právní úprava už připouští reprezentaci podílu cenným papírem obecně u všech 

kapitálových společností.
73

 Záměrem tohoto institutu je udržet konkurenceschopnost právní 

formy společnosti s ručením omezeným vedle akciových společností. 

5.2.1 Kmenové listy 

Podílní neboli kmenové listy u společností s ručením omezeným zavádí nově až zákon 

o obchodních korporacích. Stávající obchodní zákoník možnost jejich vzniku vůbec 

nezakotvuje. Přestože jejich vydání u společností s ručením omezeným umožňuje až nová 

právní úprava, nejsou kmenové listy pro naší obchodněprávní úpravu skutečností zcela 

neznámou. Jak již bylo výše řečeno, dnes totiž tuto možnost obchodní zákoník umožňuje 

u druhé formy kapitálových společností, tedy u akciových společností. Při pohledu trochu 

dále do minulosti nalezneme rakouský zákon o společnostech s ručením omezeným z roku 

1906, platný na území Československé republiky až do padesátých let, který umožňoval 

vydání listiny, která by prokazovala účast společníka ve společnosti. Hejda ve svém článku 

poukazuje na fakt, že ještě k větší benevolentnosti než rakouská úprava zachází v úpravě 

kmenových listů švýcarská úprava, která umožňuje, aby stanovy společnosti připustily 

možnost vydání takových kmenových listů, na které by se mohla v určitých případech 

aplikovat i ustanovení akciového práva. Ovšem nejdále ze všech výše zmíněných právních 

úprav zachází náš nový zákon o obchodních korporacích, neboť nejen že umožňuje, aby byl 

podíl společníka vázán do kmenového listu, ale dokonce ho považuje za cenný papír.
74

 

Pelikán tvrdí, že podstatný rozdíl oproti stávající právní úpravě společnosti s ručením 

omezeným představují kmenové listy v tom, že když bude společník moci vlastnit více 

kmenových listů, tak mu tím vznikne tak zvaná: „možnost podíl ve společnosti drobit“.
75

 

Obecně kmenový list upravuje zákon o obchodních korporacích v § 137 ZOKU, kde přímo 

říká, že podíl společníka smí být představován kmenovým listem pouze za předpokladu, že ho 

společenská smlouva předvídá. Odstavec třetí výše zmíněného paragrafu definuje kmenový 

list jako cenný papír na řad, který ovšem nelze vydat v zaknihované podobě. Díky tomu, že se 

jedná o cenný papír na řad, je umožněna jeho snadnější převoditelnost, neboť cenné papíry 

na řad se dají obecně převádět indosamentem, přesněji rubopisem. Čtvrtý odstavec daného 
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paragrafu uzavírá úpravu kmenových listů tím, že stanoví, že kmenový list nesmí být veřejně 

nabízený ani přijatý k obchodování na žádném veřejném trhu, včetně evropského 

regulovaného trhu.  

Kmenové listy zavádí nový zákon především kvůli potřebě společností s ručením 

omezeným konkurovat akciovým společnostem, které jsou v dnešní době stále více 

regulovány evropským právem. Podle důvodové zprávy rozhodně není hlavním cílem 

kmenových listů vytvářet další akciovou společnost, ale pouze udržet stávající soukromou 

společnost, jejíž cenné papíry by nepůsobily negativně na kapitálový trh. Nezbytnou součástí 

zavedení podílových listů však představuje také specifikace pravidel o jejich vracení, rušení 

popřípadě prohlášení za neplatné včetně regulace knihy společníků, která se dá považovat 

za obdobu dnešní akcionářské knihy.
76

 

5.2.2 Zhodnocení právní úpravy podílu a kmenových listů 

Možnost společníků disponovat s více druhy podílů s sebou přináší také větší 

variabilitu jejich práv a povinností. Hejda ve svém článku upozorňuje, že původním záměrem, 

který každému společníkovi umožňoval vlastnit pouze jeden obchodní podíl, byla snaha ztížit 

jeho lehkou převoditelnost, kterou jim obchodní zákoník umožňuje u akciové společnosti, 

u které se toto pravidlo unitárního dělení nevyžaduje. Tím, že nová právní úprava připustila 

možnost vydat více druhů podílů i u společností s ručením omezeným, tak obecně došlo 

ke sjednocení stejných podmínek pro všechny kapitálové společnosti. Dle jeho názoru lze 

tedy předpokládat, že společnosti s ručením omezeným začnou vydávat zvláštní podíly 

po vzoru akciových společností, které připouští například přednostní právo na úpis vkladů 

při zvyšování základního kapitálu nebo právo na přednostní výplatu podílu na zisku. Mezi 

další druhy podílů, které by společnosti mohly postupem času začít využívat, lze zmínit třeba 

podíl s násobnými hlasy nebo podíl se zvýhodněným právem na informace. Rozdíl oproti 

stávající úpravě představuje také upuštění od přísné vazby výše podílu na hodnotu základního 

kapitálu.
77

 

Možnost určit ve společenské smlouvě, že společnost bude vytvářet kromě základního 

podílu i podíly další, odůvodňuje Havel tvrzením, že bude pouze věcí jednotlivých 

společností či společníků, jestli vůbec a jakou vytvoří vlastnickou strukturu společnosti. Zda 

se rozhodnou vytvořit podíly, které budou upřednostňovat nějaké společníky v právu na podíl 
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na zisku či již výše zmíněné zvýšené právo například na informace. Zároveň zdůrazňuje, že 

tím si také každá společnost ponese následky, které by se v případě nepřesného vymezení 

druhu podílu objevily.
78

 

Ohledně kmenových listů zastává Havel názor, že je zákon o obchodních korporacích 

rozhodně nezavádí proto, aby se společnost s ručením omezeným stala v podstatě 

zjednodušenou formou akciové společnosti, nýbrž aby usnadnil jejich vlastníkům život a 

zlehčil jejich převoditelnost. Zároveň ale také upozorňuje, že vlastník podílu se vždy musí 

zapsat do obchodního rejstříku, a tím se kmenový list nemůže stát tak zvaným projevem 

anonymizace.
79

 

Po shrnutí všech zatím vyplývajících výhod a nevýhod budoucí úpravy podílů 

ve společnosti s ručením omezeným už lze jen čekat, jaká úskalí do této úpravy přinese praxe. 

Dá se předpokládat, že zanedlouho po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích 

přijdou různá výkladová ustanovení či judikáty soudů, které se budou muset s nově vzniklými 

spory vypořádat.   

5.3 Orgány s.r.o. v nové právní úpravě 

Do této kapitoly jsou komplexně zahrnuty nejen hlavní významné změny týkající se 

hlavních orgánů společnosti s ručením omezeným, ale i změny méně významné, které nový 

zákon o obchodních korporacích buď více upřesňuje anebo je přináší jako novinky. 

5.3.1 Pravidlo podnikatelského úsudku  

Podle Kožiaka přináší nová právní úprava mnoho změn v postavení statutárních 

orgánů vůči společnosti a jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností. Ve svém článku 

tvrdí, že současná právní úprava postavení statutárních orgánů je málo flexibilní, a proto 

neodpovídá moderním představám o regulaci obchodních společností. Tento nedostatek by 

měl být napraven právě přijetím nového zákona o obchodních korporacích, který se nejen 

přibližuje právním úpravám vyspělých západních států, ale zohledňuje i změny, které tyto 

státy v posledních letech učinily. Kožiak říká, že lze mluvit o posunu v nahlížení na roli 

statutárních orgánů.
80

 Začíná se totiž postupně upouštět od striktních ustanovení zaměřených 

pouze na zákazy a příkazy členům statutárních orgánů. Prohlašuje, že díky přijetí tohoto 
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zákona o obchodních korporacích by se náš pohled na úpravu společnosti s ručením 

omezeným mohl stát výrazně praktičtějším, neboť za svůj hlavní cíl regulace považuje 

umožnit efektivnější životaschopnost korporací a v neposlední řadě se také snaží vytvořit 

členům statutárních orgánů dostatečné podmínky, které jsou zapotřebí pro řádný a nerušený 

výkon jejich funkce.
81

 

 Co se týče podnikatelského rozhodnutí, tak pro členy statutárních orgánů nový zákon 

zavádí jakési pravidlo podnikatelského úsudku, pomocí kterého se členové statutárních 

orgánů mohou ukrýt před odpovědností za rozhodnutí, která nepřinesla takový úspěch, jak se 

očekávalo. Zpravidla v každém právním řádu se nachází ustanovení obsahující určitý standard 

péče, který musí členové statutárních orgánů dodržovat. V českém právním řádu se 

nazývá: péče řádného hospodáře. 

Pravidlo podnikatelského úsudku se nalézá v § 55/1 ZOK a jeho test se skládá ze tří 

prvků. Zkoumá se pomocí něj, jestli statutární orgán jedná v dobré víře, dále zda mohl 

rozumně předpokládat, že jedná informovaně a nakonec také, zda mohl předpokládat, že jedná 

v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Kožiak se domnívá, že toto pravidlo 

podnikatelského úsudku v některých případech usnadní soudům posuzování péče řádného 

hospodáře. Výhodu vidí v tom, že člen statutárního orgánu má tzv. volnější ruce a nemusí tak 

primárně uvažovat nad tím, jak se chránit před svou odpovědností za riziková rozhodnutí, 

nýbrž nad tím, jak dosahovat účelu, pro který byla korporace založena. A v tom vidí 

ekonomický přínos pro společnost, protože manažer, který bude svobodný a nezávislý, bude 

pro firmu také efektivnější.
82

 

5.3.2 Hlasování na valné hromadě a rozhodování per rollam 

Obecně společníkům společnosti s ručením omezeným přísluší právo hlasovat 

na valné hromadě o zásadních otázkách společnosti. Právě účastí na valné hromadě, jako 

nejvyššího orgánu společnosti s ručením omezeným, mohou společníci projevit svou vůli a 

rozhodovat o těch nejvýznamnějších otázkách společnosti. Jak již bylo výše řečeno, tak 

obchodní zákoník výslovně ukládá, které otázky spadají do její působnosti přímo ze zákona a 

o kterých je oprávněna rozhodovat pouze v případě, že si tak společníci ujednají 
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ve společenské smlouvě anebo když si sama vyhradí rozhodovat o otázkách náležejících 

do působnosti jiných orgánů.
83

  

Podmínkou pro závaznost rozhodování valné hromady je nutnost jejího konání a 

faktická účast minimálně většiny společníků. Stávající obchodní zákoník zde oproti akciové 

společnosti nepovoluje možnost distanční účasti společníků. Na základě praktických poznatků 

je žádoucí, aby se valná hromada scházela častěji, než jak činí doposud. Protože obchodní 

zákoník vyžaduje fyzickou účast společníka na zasedání valné hromady, aby se dospělo 

k nějakému rozhodnutí, začaly firmy využívat i možnost rozhodování mimo valnou hromadu. 

Možnost hlasování společníků mimo valnou hromadu umožňuje už stávající právní úprava 

v § 130 ObchZ.
84

 Nicméně i rozhodování společníků mimo zasedání valné hromady zákon 

umožňuje pouze po splnění určitých podmínek a obecně stále platí, že společníci smějí 

hlasovat, ať už v rámci zasedání valné hromady či mimo ni, pouze ve věcech náležejících 

do působnosti valné hromady. Podle Holešovského se v širším smyslu za rozhodování mimo 

valnou hromadu dají považovat veškerá rozhodnutí, pro jejichž přijetí nebyla valná hromada 

vůbec svolána, ale byla přijata postupem stanoveným ve výše zmíněném § 130 ObchZ.
85

 

Za hlasování mimo valnou hromadu se však nepovažuje případ, kdy valná hromada už 

rozhodnutí přijala, avšak někteří společníci projevili svůj souhlas až dodatečně. § 130 ObchZ 

upravuje, že společníkům náleží právo rozhodovat mimo valnou hromadu ve věcech, které 

spadají do její působnosti pouze po splnění podmínky, že osoba oprávněná svolat valnou 

hromadu, předloží ostatním společníkům návrh usnesení společnosti a společníci k němu musí 

ve stanovené lhůtě podat písemné vyjádření. Jestliže se společník ve stanovené lhůtě 

nevyjádří, pak platí, že s daným usnesením nesouhlasí. Nakonec společník, který podal návrh 

usnesení společnosti, oznámí ostatním společníkům výsledky hlasování. V některých 

případech zákon může závaznost usnesení společnosti u hlasování mimo valnou hromadu 

podmínit ještě notářským zápisem. 

Nový zákon o obchodních korporacích možnost rozhodování společníků mimo valnou 

hromadu už nejen přímo upravuje, ale i více rozvádí, a tím poskytuje společníkům větší 

volnost. Nová právní úprava zavádí pro možnost společníků hlasovat mimo valnou hromadu 

nový název, a to: rozhodování per rollam. Dle Eliáše se dá § 130 ObchZ požadovat 

za ustanovení kogentní povahy, neboť zákon společníkům neumožňuje zříci se rozhodování 
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mimo valnou hromadu zakotvením ve společenské smlouvě, popřípadě ve stanovách.
86

 Tuto 

úpravu zákon o obchodních korporacích zmírňuje ustanovením, že k rozhodování per rollam 

mohou společníci přistoupit pouze v případě, pokud společenská smlouva jeho použití 

nevyloučí. Společenská smlouva pak může dále určit údaje, které musí návrh rozhodnutí 

obsahovat. 

Jednou z dalších novinek, o které stojí za to se zmínit, představuje kumulativní 

hlasování. Ke kumulativnímu hlasování lze přistoupit pouze, pokud to předvídá společenská 

smlouva. Pomocí kumulativního hlasování dává zákon společnosti s ručením omezeným 

možnost zvýhodnit menšinové společníky tak, že se jejich hlasy znásobí počtem osob, které 

mají být zvoleny.
87

 § 179/4 ZOKU dokládá, že pokud by měl být odvolán člen orgánu 

zvolený kumulativním hlasováním, pak pouze se souhlasem většiny těch členů, kteří hlasovali 

pro jeho zvolení. Institut kumulativního hlasování společníkům poskytuje větší vliv 

na rozhodování společnosti. 
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Závěr 

Hlavní náplní bakalářské práce bylo nejdříve charakterizovat současnou právní úpravu 

společnosti s ručením omezeným z dostupné literatury a komentářů, a poté představit novou 

právní úpravu, která je v současné době sice už platná, nýbrž účinnosti nabude až 

od 1. ledna 2014. Novou právní úpravu společnosti s ručením omezeným upravuje zákon 

č. 90/2012 Sb, o obchodních společnostech a družstvech, který byl přijat jako jeden ze tří 

zákonů v rámci rekodifikace soukromého práva. Jelikož prozatím kromě dvou komentářů není 

k nové právní úpravě dostupná žádná odborná literatura, byly podkladem pro srovnání obou 

úprav využity především články z odborných periodik.  

Smyslem bakalářské práce bylo poukázat na nejzásadnější změny, které s sebou nová 

právní úprava přináší. Snahou bylo především představit zvláště ty instituty, jejichž úpravu 

nový zákon o obchodních korporacích zcela či zčásti mění anebo v čem se naopak vrací 

k původním principům. Bakalářská práce porovnává jednotlivé libovolně vybrané instituty 

společnosti s ručením omezeným v rámci obou právních úprav. 

Bakalářská práce má sloužit spíše jako souhrnný náhled do této problematiky a 

poskytnout jakési povědomí o základních změnách, které s sebou nová právní úprava ohledně 

společnosti s ručením omezeným přináší. Kromě porovnání jednotlivých základních institutů 

se snaží představit i některé nové změny, které se v právní úpravě objevují buď úplně poprvé 

anebo byly prozatím využívány pouze u akciových společností. 

Nejdůležitější změny přináší nový zákon o obchodních korporacích ohledně základního 

kapitálu, kdy se do budoucna úplně upouští od jeho garanční funkce. Ustupuje se od striktně 

dané minimální výše základního kapitálu, který činí v současnosti 200 000 Kč a na příště 

ze zákona definice základního kapitálu vypadává a jeho výši nepřímo určují vklady 

jednotlivých společníků, kdy zákon o obchodních korporacích pouze stanoví, že vklad 

jednoho společníka musí být minimálně 1 Kč. Další převratná změna spočívá v tom, že 

společníkům umožňuje vlastnit více druhů podílů a možnost společnosti vázat je 

v kmenových listech. Mezi další změny, které s novou právní úpravou přichází, se například 

řadí: okamžik vzniku zákonného ručení společníků, které nyní vzniká ze zákona, avšak nová 

úprava jeho vznik váže k okamžiku výzvy od věřitele; rozšíření příplatkové povinnosti a 

s ním spojené nové abandorní právo společníka, které mu umožňuje v případě nesouhlasu 

vystoupit ze společnosti; volba náhradníků za jednatele, kterou platná právní úprava 

neupravuje či rozhodování per rollam neboli hlasování společníků mimo valnou hromadu. 
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 Na závěr považuji za nutné podotknout, že nová právní úprava, nejen společnosti 

s ručením omezeným, nýbrž i celá úprava obchodních korporací, vyvolává v současné době 

řadu otázek, které se zdají sporné a na které nelze prozatím nalézt dostatečně stručnou a 

jasnou odpověď. Nový zákon o obchodních korporacích oproti současné právní úpravě 

předvídá mnohem širší pole dispozitivních ustanovení. Napříště tak nová právní úprava 

pomocí společenské smlouvy umožňuje vyhnout se ve většině případů vzniku budoucích 

sporů. Společenská smlouva představuje základní dokument, v podstatě tvoří hlavní kořen 

společnosti, ve kterém si společníci mohou kromě obligatorních náležitostí dohodnout 

jakékoli požadavky či postupy právě pro řešení těchto možných budoucích sporů. Zdali budou 

uvedené změny od příštího roku pro stávající či nově vznikající společnosti s ručením 

omezeným spíše výhodou či naopak nevýhodou, není zatím možné objektivně posoudit. 

Ačkoli se tvůrci zákona snažili o větší srozumitelnost, přesnost a jasnost jednotlivých 

ustanovení, tak to, zda nová právní úprava splní všechna očekávání, která do ní vkládají, 

ukáže až postupem času praxe. 
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Seznam zkratek 

Tabulka 1: Seznam zkratek 

Zkratka Název 

a. s. akciová společnost 

FO fyzická osoba 

NOZ nový občanský zákoník 

ObchZ obchodní zákoník 

PO právnická osoba 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

VH valná hromada 

ZOK zákon o obchodních korporacích 
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Příloha č. 1: Komplexní srovnání hlavních změn, ke kterým dochází nabytím účinnosti 

 nové právní úpravy od 1. 1. 2014. 

Příloha č. 2: Počet nově založených a celkových firem od roku 2007 - 2011. 


