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1. Úvod 

Společnost s ručením omezeným lze legitimně považovat za nejrozšířenější právní 

formu obchodních společnosti nejen na lokálním českém území, ale i v ostatních zemích 

Evropské unie či jinde ve světě. Je to dáno dlouholetým vývojem, zvyklostmi a především 

výhodami, které tato právní forma pro své společníky přináší. Ať už je to omezené osobní 

ručení společníků, požadavky na základní kapitál, tak například důvody daňové optimalizace.  

Dnem 1. ledna 2014 vstoupí v platnost nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a také zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích). Po dlouhé době tak dochází k výrazným a komplexním 

změnám úpravy občanského a obchodního práva. Jelikož se tyto změny významně dotýkají 

právní úpravy společnosti s ručením omezeným, kterou autor v budoucnu uvažuje zakládat, 

rozhodl se proto tuto problematiku podrobněji prozkoumat a rozdíly se stávající legislativou 

popsat.  

Práce je rozdělena problémově na teoretickou část, ve které se čtenář dozví základní 

fakta o společnosti s ručením omezeným a problematiku s ní spojenou podle stávajícího 

občanského a obchodního zákoníku viz kapitola č. 2., dále na část, ve které je čtenář 

seznámen s vybranými novinkami nového občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích, jež nahrazují současné prameny úpravy společnosti s ručením omezeným viz 

kapitola č. 3., a na část praktickou, ve které je v kapitole č. 3 na základě dotazníkového šetření 

zjišťována znalost a vnímání nové legislativy veřejností, a v kapitole č. 4 uveden návod na 

založení fiktivní společnosti s ručením omezeným a zhodnocení tří 3 vybraných změn, jež 

nově ovlivňují jednání a poměry jak uvnitř, tak vně společnosti. 

Předmětem a cílem práce je ukázat na praktickém příkladě postup založení a vzniku 

společnosti s ručením omezeným dle stávající a nové právní úpravy, v rámci toho sepsat 

vhodnou společenskou smlouvu a poukázat na přínosy a nedostatky příslušných právních 

úprav dané problematiky.  

Čtenáři tato práce může sloužit jako návod na založení a vznik společnosti s ručením 

omezeným podle nové legislativy. 
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2. Postup založení a vzniku společnosti s ručením 

omezeným 

2.1. Právní úprava společnosti s ručením omezeným 

Problematiku obchodních společností upravuje jednak zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník (dále jen ObčZ), konkrétně v § 18 - § 21, ale především jsou obchodní společnosti 

včetně společnosti s ručením omezeným upraveny v obchodním zákoníku zákonem č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ). Při uplatňování těchto dvou pramenů platí 

zásada, že úprava obsažena v ObchZ (speciální úprava) má přednost před obecnou úpravou 

v ObčZ. 

ObchZ je rozdělen na čtyři části: 

- část I. jsou obecná ustanovení a jsou zde vymezeny základní pojmy, 

- část II. jsou upraveny obchodní společnosti a družstvo 

- část III. upravuje obchodní závazkové vztahy, a 

- část IV. jsou společná, přechodná a závěrečná ustanovení. 

Pro tuto práci je podstatná část II. Obchodní společnosti a družstvo, v níž najdeme § 

56 – 75c obecná ustanovení obchodních společností, jež jsou tedy společná pro všechny 

obchodní společnosti, ale především díle 4 nalezneme problematiku společnosti s ručením 

omezeným a to konkrétně v § 105 - § 153. 

 

2.2. Teoretická východiska společnosti s ručením omezeným 

Abychom mohli dobře pochopit postup založení a vzniku společnosti s ručením 

omezeným musíme si ujasnit souvislosti a některé pojmy, které jsou s problematikou 

společnosti s ručením omezeným úzce spojeny. 

2.2.1. Předmět podnikání 

Před zahájením všech úkonů potřebných k založení a vzniku společnosti s ručením 

omezeným musí zakladatel nebo společníci budoucí společnosti dobře uvážit v jakém oboru 

chtějí podnikat a jaký zvolí předmět podnikání. Podle obchodního zákoníku je podnikání 

soustavná činnost prováděna podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní 
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odpovědnost za účelem dosažení zisku. Společnost s ručením omezeným však nemusí být 

založena výhradně za účelem podnikání, tedy za primárním účelem dosahování zisku. Dle 

platné legislativy může být taková společnost založena i za účelem nepodnikatelským,
1
 pokud 

to není zvláštním předpisem zakázáno.
2
 

Předmět podnikání musí být obsažen ve společenské smlouvě.
3
 To je jedna z 

podmínek, která umožňuje založení společnosti a také podmínka předcházející samotnému 

vzniku společnosti, protože se předmět podnikání povinně zapisuje do obchodního rejstříku. 

K tomu aby společnost s ručením omezeným mohla vykonávat daný předmět 

podnikání, musí získat podnikatelské oprávnění. Danou podnikatelskou činnost pak 

společnost provozuje nejčastěji na základě živnostenského oprávnění.
4
 

2.2.2. Obchodní firma 

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. 

Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. 
5
 

,,Obchodní firmu lze rozlišit na kmen a na dodatek označující její právní formu. Tímto 

povinným dodatkem je označení ,,společnost s ručením omezeným‘‘, nebo zkratka ,,spol. 

s.r.o.‘‘ nebo zkratka ,,s.r.o“.‘‘
6
 

Kmen firmy může být tvořen jmény fyzických osob – společníků, vycházet 

z předmětu podnikání společnosti, smyšlených fantazijních prvků nebo kombinací výše 

uvedených variant.
 
 

Smyslem obchodní firmy je dostatečné a jednoznačné odlišení, v našem případě 

právnické osoby, od jiných subjektů. Obchodní firma nesmí být klamavá a rovněž nesmí být 

zaměnitelná s firmou jiného podnikatele.  

Z marketingového hlediska představuje obchodní firma jeden z nejdůležitějších prvků 

podnikového designu. Vychází z ní podnikové logo, používá se na podnikových tiskovinách a 

                                                 
1
 Společnost založená za nepodnikatelským účelem může být například nezisková organizace, společnost 

založená za účelem provozování sportovních aktivit nebo za účelem odstranění konkrétní ekologické škody 

apod.    
2
  Zvláštním předpisem je zakázáno vykonávání takových činností, jejichž provozování zakazuje přímo zákon 

nebo takových, které jsou v rozporu s dobrými mravy.  
3
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 110 odst. 1 písm. c) 

4
 Živnostenské oprávnění a druhy živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

5
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník §8 odst. 1 

6
 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008. 454 s. ISBN 978-80-7357-344-7.  Str. 17 
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lidé si danou společnost podle jejího názvu pamatují. Zakladatel nebo společníci by měli 

dobře zvolit obchodní firmu své společnosti a důkladně ji promyslet v souvislosti s budoucími 

záměry. Pokud budou mít v plánu nejprve podnikat na území ČR a později expandovat do 

zahraničí měli by obchodní firmu přizpůsobit také kulturním, společenským a jiným 

podmínkám v daných zemích.  

2.2.3. Sídlo, provozovna a odštěpný závod společnosti 

2.2.3.1. Sídlo společnosti 

Každá společnost s ručením omezeným musí mít své sídlo, přičemž každá společnost 

může mít jen jedno sídlo. Sídlo musí být vymezeno adresou, kde společnost skutečně sídlí, tj. 

tam, kde je umístěno vedení společnosti a kde se zaměstnanci, obchodní partneři a obecně 

veřejnost může se společníky a orgány společnosti stýkat. Sídlo společnosti musí být uvedeno 

ve společenské smlouvě (zde stačí uvedení obce, v níž má společnost sídlo)
7
 a musí být 

zapsáno v obchodním rejstříku (zde musí být uvedena úplná adresa sídla společnosti). 

Společnost s ručením omezeným může mít výjimečně sídlo i v bytě nebo rodinném domě 

společníka, pokud to však nevylučuje povaha a rozsah činnosti společnosti nebo její účel.
8
 

Relativně novým trendem jsou služby virtuálních kanceláří. Jedná se o poskytnutí 

sídla společnosti na konkrétní adrese v konkrétní nemovitosti včetně administrativních služeb. 

Nájemník může využívat služeb jako je přeposílání pošty, přebírání a uložení zásilek 

v kanceláři, vyčlenění samostatné telefonní linky, poskytnutí jednacích prostor včetně 

technického vybavení a zařízení nebo jiných asistenčních služeb. Vše výše uvedené je 

nabízeno za nízký měsíční nájem a nízké poplatky. Virtuální sídla jsou využívána zpravidla 

začínajícími podnikateli nebo takovými subjekty, které nepotřebují denně využívat běžnou 

kancelář, případně těmi, kteří nechtějí mít shodnou adresu podnikání s místem bydliště. 

2.2.3.2. Provozovna 

Provozovna je upravena zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost 

provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji 

zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Provozovna musí být trvale a zvenčí 

                                                 
7
 Pokud by v tomto případě byla povinnost uvádět úplnou adresu sídla, musela by společnost vždy měnit 

společenskou smlouvu při každé změně sídla. 
8
 VYCHOPEŇ, Jiří. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. 2. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2011. 232 s. ISBN 978-80-7357-699-8. 
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viditelně označena v případě společnosti s ručením omezeným obchodní firmou a jejím 

identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Mobilní provozovna a automat musí být dále 

označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační 

složka zahraniční osoby. 

2.2.3.3. Odštěpný závod 

Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v 

obchodním rejstříku. Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele 

s dodatkem, že jde o odštěpný závod.
9
 

,,Odštěpný závod nemůže být zřízen ještě před vznikem společnosti. O zřízení 

odštěpného závodu může rozhodnout až společnost sama. Rozhodnutí musí být pro účely 

rejstříkového řízení písemné a musí obsahovat určité údaje, a to: 

1. označení odštěpného závodu, 

2. adresu (místo umístění), 

3. údaje o podnikání, a 

4. jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo vedoucího odštěpného závodu.“ 
10

 

2.2.4. Práva a povinnosti společníků 

2.2.4.1. Práva společníků 

Práva společníků se dělí do 3 základních okruhů, totiž na práva základní, doplňková a 

práva minoritních společníků. Za základní práva jsou tradičně považována: 

a) Právo hlasovací a kontrolní, právo na informace, 

b) Právo na podíl na zisku, a 

c) Právo na vypořádání při zániku účasti společníka ve společnosti nebo při zániku 

společnosti samé 

,,Doplňkových práv je celá řada, např. právo na dispozice s obchodním podílem, právo 

podat k soudu návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, právo žalovat jménem 

společnosti o náhradu škody podle § 131a ObchZ, aj. Zvláštní okruh pak představují práva 

menšinových společníků. Kromě toho lze práva společníka dělit i na práva majetkové povahy 

                                                 
9
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 7 odst. 1  

10
 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008. 454 s. ISBN 978-80-7357-344-7.  Str. 306 
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(např. právo na dividendu) a na práva nemajetkové povahy (např. právo účasti na zasedání 

valné hromady)“
11

 

2.2.4.2. Povinnosti společníků 

,,Povinnosti společníků jsou členěna do 2 základních okruhů, totiž na povinnosti 

základní a doplňkové. Základními povinnostmi je povinnost loajality, povinnost vkladová, 

povinnost ručení za dluhy společnosti a konečně povinnost podrobit se usnesením valné 

hromady, i když s nimi společník nesouhlasil. Z doplňkových povinností lze jmenovat např. 

povinnost příplatkovou, povinnost oznámení všech relevantních změn společnosti pro účely 

vedení seznamu společníků a podávání návrhů na změnu zápisu do obchodního rejstříku aj.“
12

 

2.2.5. Základní kapitál a vklady společníků 

Od roku 2001 platí podle ustanovení § 108 a 109 obchodního zákoníku, že výše 

základního kapitálu s.r.o., musí činit alespoň 200 000 Kč, přičemž výše vkladu společníka 

musí činit alespoň 20 000 Kč. S.r.o., které vznikly před rokem 2001, mohly vytvořit základní 

kapitál pouze ve výši 100 000 Kč. Tyto společnosti nebyly a nadále nejsou povinny zvýšit 

základní kapitál do nově stanovené výše, což vyplývá z bodu 18 přechodných ustanovení 

zákona č. 370/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2001 Sb. Vklad může mít v konkrétním 

případě peněžitou nebo nepeněžitou formu. Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky 

stanovena rozdílně, vždy však musí být dělitelná na celé tisíce. Celková výše vkladů musí 

souhlasit s výší základního kapitálu s.r.o. V případě nepeněžitých vkladů musí být ve 

společenské smlouvě v písemném prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o převzetí 

vkladu uveden předmět nepeněžitého vkladu a částka, která se započítává na vklad 

společníka. Po dobu trvání společnosti nemohou společníci žádat vrácení svých vkladů.
13

 

2.2.6. Rezervní fond 

Společnost vytváří rezervní fond v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. 

Jestliže není rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit 

jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk 

vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty 

základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě 

                                                 
11

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008. 454 s. ISBN 978-80-7357-344-7.  Str. 158 
12

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 
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nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 

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

kapitálu. O použití rezervního fondu rozhodují jednatelé v souladu s § 67, nejde-li o případy, 

kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě.  

Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty 

společnosti. 

2.3. Vnitřní organizace společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným musí mít určitou organizační strukturu. Zákon 

vymezuje její orgány a jejich interní a externí působnost, tedy ve vztahu ke společnosti nebo 

k třetím osobám. 

Orgány rozlišujeme na obligatorní a fakultativní. Obligatorní orgány, jako jsou valná 

hromada a jednatelé, musí společnost zřídit vždy a fakultativní orgány, jako je dozorčí rada, 

popřípadě jiné, jsou dobrovolné. 

Členové všech orgánů společnosti musí být fyzické osoby starší 18-ti let a způsobilé 

právním úkonům.  

2.3.1. Valná hromada 

Valná hromada je považována za nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným. 

Rovněž je to orgán kolektivní, což znamená, že rozhodnutí se přijímají vždy formou usnesení 

a nejčastěji hlasováním. 

2.3.1.1. Působnost valné hromady 

Rozhodovací působnost valné hromady je upravena v  § 125 odst. 1 písm. a) až n). 

Valné hromadě přísluší: 

- schválení jednání, která v záležitostech souvisejících se vznikem společnosti byla 

učiněna před jejím vznikem. Schválením přecházejí práva a povinnosti z těchto 

jednání na společnost a uplatňuje se zákonná fikce, že z těchto jednání byla 

společnost zavázána od počátku, 

- schválení výsledků hospodaření společnosti v podobě účetní závěrky, které je 

předpokladem pro další rozhodování o zaměření a činnosti společnosti pro 

rozhodování o případných změnách v jejích výkonných orgánech i pro základní 

majetkové právo společníků – podíl na zisku. 
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- schvalování stanov a jejich změn: toto rozhodnutí přichází v úvahu jen pokud 

společnost vydala stanovy, 

- rozhodování o změně společenské smlouvy, toto rozhodnutí může však být 

učiněno i jednomyslně všemi společníky, 

- rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého 

vkladu nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti 

pohledávce na splacení vkladu náleží výhradně valné hromadě, na rozdíl od změny 

společenské smlouvy nemohou rozhodnutí učinit všichni společníci, ale jen valná 

hromada, 

- do výhradní rozhodovací působnosti valné hromady náleží jmenování a odvolání 

osob, které budou členy výkonného a dozorčího orgánu společnosti, a určení jejich 

odměňování, a to s výhradou prvních jednatelů a členů dozorčí rady, které 

ustanovují zakladatelé společnosti svým projevem vůle ve společenské smlouvě, 

- rozhodnutí o vyloučení společníka v kadučním řízení, 

- jmenování a odvolání likvidátora a určení jeho odměny,  

- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, pokud to společenská smlouva 

připouští, v opačném případě by o zrušení společnosti museli rozhodnout 

jednomyslně všichni společníci, a 

- rozhodování o převodu nájmu podniku nebo jeho části. 

2.3.1.2. Svolání zasedání valné hromady 

Svolání zasedání valné hromady musí být v souladu se zákonem, společenskou 

smlouvou a stanovami společnosti. 

Valná hromada musí zasedat minimálně jednou ročně. Obecně se takové svolání 

označuje jako řádné nebo tzv. výroční zasedání valné hromady, protože se na něm schvaluje a 

projednává účetní závěrka a rozhoduje se o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. Výroční 

zasedání valné hromady se musí konat do 6 měsíců od posledního dne příslušného účetního 

období. Pokud zasedání valné hromady vůbec neproběhne po dobu dvou let, pak může dojít 

ke zrušení a k likvidaci společnosti rozhodnutím soudu. Zasedání valné hromady mimo 

uvedené lhůty je označováno jako mimořádné zasedání valné hromady. Náhradní zasedání 

valné hromady se potom svolává, jestliže se řádné nebo mimořádné zasedání valné hromady 

sejde neusnášeníschopné. 
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Oprávnění ke svolání valné hromady mají v prvé řadě jednatelé. Dalšími oprávněnými 

jsou minoritní společníci za určitých podmínek, pokud tak na jejich žádost neučiní jednatelé. 

Likvidátor je další osoba, která může valnou hromadu svolat a je-li zřízena, tak stejně může 

učinit i dozorčí rada. 

Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, zasedání valné hromady se svolává 

pozvánkou v písemné formě. Podle zákona musí být písemná pozvánka zaslána a doručena 

nejméně 15 dní před datem zasedání valné hromady. 

2.3.1.3. Průběh zasedání valné hromady 

Zasedání valné hromady je neveřejné, pokud se vedení společnosti nerozhodne na 

zasedání veřejnost pozvat. Právo účastnit se valné hromady mají společníci, není to však 

jejich povinnost. Naopak povinně se zasedání musí zúčastnit jednatel, případně jednatelé 

pokud je jich více, a také členové dozorčí rady. Likvidátor je další osoba, která má právo 

účastnit se na zasedání valné hromady, pokud však společnost vstoupila do likvidace. 

,,Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro svolání zasedání valné hromady a osoby 

k tomu pověřené tak učiní, potom v prvé řadě musí být ověřeno, zda je valná hromada 

usnášeníschopná; tento úkol dopadá na bedra svolavatele. J vhodné též provést prezentaci 

přítomných; obvykle se přítomné osoby (nejen společníci) zapisují do seznamu přítomných 

(prezenční listiny). Poté následuje volba předsedy valné hromady a zapisovatele. Dále se 

přistupuje k projednávání jednotlivých bodů programu.“
14

  

Na zasedání valné hromady musí mít každý společník prostor k vyjádření svého 

stanoviska k předkládaným návrhům usnesení i k jiným otázkám. Vyjádřit svá stanoviska 

mají právo rovněž jednatelé, členové dozorčí rady a v případě, že společnost vstupuje do 

likvidace, i likvidátor.   

O průběhu zasedání a obsahu přijatých usnesení se pořizuje buď prostý nebo notářský 

zápis pro účely rejstříkového řízení nebo z účetních, daňových a jiných důvodů.   

2.3.1.4. Rozhodování valné hromady 

Jestliže má být valná hromada funkční a schopna řádně přijímat rozhodnutí, musí být 

usnášeníschopná. Usnášeníschopná je tehdy, jestliže jsou přítomni společníci, kteří mají 

alespoň polovinu všech hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví jiný poměr, ne však 
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menší. Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, tak má každý společník na každých 

1000Kč svého vkladu jeden hlas. 

V případě, že se valné hromady zúčastní počet společníků, jejichž podíly nebudou 

dostatečné, nebude zasedání usnášeníschopné. Přítomní společníci mohou hlasovat o 

předkládaných návrzích a usneseních. Nepřítomným společníkům budou tyto návrhy a 

usnesení zaslány k vyjádření jejich souhlasu. Příslušný návrh musí být zaslán společníkům a 

doručen zpět společnosti, s vyjádřením souhlasu či nesouhlasu, do jednoho měsíce od 

zasedání valné hromady.  

Společenská smlouva, stanovy nebo jednací řád valné hromady určují, zda hlasování 

valné hromady o určitém usnesení bude veřejné nebo tajné. 

,,Jestliže valná hromada rozhoduje o (§127 odst. 4 ObchZ): 

1. změně obsahu společenské smlouvy, 

2. schvalování stanov a jejich změn, 

3. zvýšení nebo snížení základního kapitálu, 

4. připuštění nepeněžitého vkladu, 

5. možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 

splacení vkladu, nebo 

6. zrušení společnosti s likvidací, 

je třeba vždy souhlasu alespoň 2/3 všech hlasů společníků, počítáno ze všech 

společníků, nikoliv toliko z přítomných, nestanoví-li společenská smlouva nebo zákon vyšší 

počet hlasů. O těchto rozhodnutích musí být přijat notářský zápis osvědčovací o rozhodnutí 

právnické osoby.“
15

 

2.3.1.5. Náklady zasedání valné hromady 

V případě, kdy zasedání valné hromady svolávají jednatelé nebo dozorčí rada, 

případně likvidátor, tak náklady organizace tohoto zasedání nese zpravidla samotná 

společnost.  Jestliže zasedání valné hromady svolávají minoritní společníci, pak to jsou právě 

oni, kteří nesou náklady na organizaci zasedání.
16
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2.3.1.6. Rozhodování v unipersonální společnosti 

Pokud je ve společnosti jediný společník, potom se nemůže konat zasedání valné 

hromady. O působnosti valné hromady vždy rozhoduje tento jediný společník. Jeho 

rozhodnutí, jež je v působnosti valné hromady, musí mít vždy písemnou podobu a musí být 

podepsáno. V případě, že to vyžaduje zákon, musí být o tomto rozhodnutí pořízen notářský 

zápis. Notářský zápis nebo příslušné písemné rozhodnutí musí výt vždy doručeno jednatelům 

nebo členům dozorčí rady. 

2.3.2. Jednatelé 

Jednatelé společnosti s ručením omezeným jsou exekutivním orgánem neboli orgánem 

statutárním. Jednatelé jsou oprávněni jednat ve všech záležitostech společnosti. Společnost 

s ručením omezeným může mít buď jednoho, nebo více jednatelů. Každá právnická osoba 

může mí pouze jediný statutární orgán, který může být buď kolektivní (více jednatelů tvoří 

statutární orgán), nebo monokratický (každý jednatel tvoří samostatný statutární orgán). Počet 

jednatelů musí vymezit společenská smlouva. V té musí být rovněž uvedeni první jednatelé 

společnosti, jejich počet, jména, příjmení, bydliště a způsob jejich jednání jménem 

společnosti.
17

    

2.3.2.1. Působnost jednatelů 

Jednateli resp. jednatelům náleží obchodní vedení společnosti a jednatelské oprávnění. 

,,Obchodní vedení lze nejlépe charakterizovat jako průběžnou pravidelnou správu 

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

obchodních, personálních, finančních aj. otázkách běžného života společnosti. Hlavním 

úkolem jednatele v rámci obchodního vedení je zajistit prosperitu společnosti a tomu 

odpovídající přiměřený zisk. Aby tohoto úkolu bylo dosaženo, musí učinit následující: 

1. na základě usnesení valné hromady a v souladu s ním stanovit koncepci fungování 

společnosti, 

2. vypracovat dlouhodobý strategický záměr společnosti, 

3. stanovit podnikatelský záměr, 

4. důsledně respektovat usnesení valné hromady (pokud nejsou v rozporu s právními 

předpisy, společenskou smlouvou nebo stanovami) a schválený podnikatelský 

plán, a 
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5. realizovat kvalifikovanou a otevřenou informační politiku ve vztahu ke 

společníkům i k široké obchodní a laické veřejnosti při nezbytném respektu 

k potřebě ochrany obchodního tajemství.“
18

 

Na základě jednatelského oprávnění statutární orgán jedná směrem vně společnosti. 

To znamená, že jednatelé řeší vše ohledně vztahů a právních úkonů k třetím osobám. V rámci 

jednání za společnost vůči třetím osobám by si měli jednatelé uvědomit, že jejich jednání je 

osobním jednáním za společnost. To znamená, že jednatelé nesou odpovědnost za úkony a 

rozhodnutí, která provedou jako statutární orgán za společnost.   

2.3.2.2. Způsobilost k výkonu funkce jednatele 

Způsobilým k výkonu funkce jednatele společnosti s ručením omezeným může být 

podle ObchZ pouze fyzická osoba: 

- starší 18 let, 

- plně způsobilá k právním úkonům, 

- bezúhonná, 

- u které nenastala překážka provozování živnosti, 

- není zároveň členem dozorčí rady téže společnosti, 

- nevztahuje se na ni zákaz výkonu funkce podle § 381 ObchZ, a  

- není zároveň prokuristou téže společnosti. 

2.3.2.3. Vznik funkce jednatele 

Vzniku funkce jednatele předchází nabídka této funkce ze strany společnosti. 

Následuje přijetí a souhlas návrhu kandidátem. Funkce jednatele vzniká u společnosti, která 

doposud nevznikla v okamžiku, kdy společnost na základě shody všech společníků danou 

skutečnost potvrdí ve společenské smlouvě. U existující společnosti pak funkce vzniká 

usnesením valné hromady, rozhodnutím všech společníků nebo jediného společníka v případě 

jednočlenné společnosti. Nově jmenovaný jednatel samozřejmě musí se svým jmenováním 

souhlasit, bez zbytečného odkladu začít vykonávat svou funkci a podat zápis do obchodního 

rejstříku.    

2.3.2.4. Práva a povinnosti jednatele 

Práva 
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Jednatel společnosti s ručením omezeným má právo na odměnu za výkon funkce, 

pokud není dohodnuta bezplatnost, a také má právo na informace, jež nutně potřebuje 

k výkonu své funkce a řádnému plnění svých povinností. 

Povinnosti 

,,Jednatel má jistý, zákonem stanovený rozsah povinností, který lze označit jako 

souhrn povinností vztahující se ke správě cizího majetku. Jednateli je proto uloženo: 

1. vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, 

2. zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž 

prozrazení třetím osobám by mohlo přivodit společnosti škodu, 

3. respektovat zákaz konkurence vyplývající ze zákona, společenské smlouvy, 

stanov, popř. i ze smlouvy o výkonu funkce,  

4. dodržovat usnesení valné hromady, a  

5. respektovat meze svých kompetencí a kompetenční vztahy uvnitř společnosti.“
19

 

Další povinností jednatele je ta informační, kterou má vůči společníkům na zasedání 

valné hromady a pokud je zřízena dozorčí rada, tak vůči jejím členům. 

Jednatelé jsou povinni podat insolvenční návrh, pokud se společnost nachází ve stavu 

úpadku. Pokud jednatelé insolvenční návrh nepodají, pak jim hrozí odpovědnost za škodu, 

která vznikne věřitelům. 

2.3.2.5. Zánik funkce jednatele 

Funkce jednatele zaniká okamžikem, kdy o tomto zániku bylo platně a účinně 

rozhodnuto.  

Funkce zaniká smrtí jednatele nebo zánikem společnosti. Jednatel také může být 

z funkce odvolán, může podat výpověď, může na svou funkci rezignovat, dále může funkce 

zaniknout uplynutím funkčního období, ztrátou způsobilosti k výkonu funkce nebo se strany 

na zániku funkce mohou jednoduše dohodnout. 

2.3.3. Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti s ručením omezeným a jeho zřízení je 

dobrovolné. Pokud se valná hromada, resp. společníci rozhodnou zřídit dozorčí radu, musí se 
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řídit podle § 137 - § 140 ObchZ a od těchto ustanovení se nemohou odchylovat. Jedná se tedy 

o kogentní úpravu.  

Hlavní náplní dozorčí rady je dohlížení na vnitřní činnost a chod společnosti. Jelikož 

se členové dozorčí rady povinně zapisují do obchodního rejstříku, představuje pak obchodní 

rejstřík dobrý zdroj informací pro obchodní partnery, který zvyšuje kredit a důvěryhodnost 

společnosti.  

2.3.3.1. Pravomoci a působnost dozorčí rady 

,,Působnost dozorčí rady je vymezena v kogentním ust. § 138 odst. 1 ObchZ. Není 

přípustné, aby společenská smlouva, stanovy nebo usnesení valné hromady dozorčí radě její 

působnost omezily nebo vůbec odebraly. Je však přípustné rozšíření působnosti dozorčí rady. 

Dozorčí rada je především povinna ke kontrolní činnosti, a to vždy řádně, svědomitě a dbale, 

s respektem k požadavku profesionality při výkonu své činnosti. Dozorčí rada, resp. její 

členové nemohou vykonávat svoji funkci nahodile, příležitostně nebo nedbale. Takovýto 

postup by byl zjevně porušením jejich zákonné povinnosti řádného výkonu kontroly.“ 
20

 

Základní povinností dozorčí rady je tedy dohled nad činností jednatelů. Dozorčí rada 

povinně provádí namátkové kontroly, a v případě zjištění nesrovnalostí, zařizuje komplexní a 

hloubkovou revizi. V případě, že by členové dozorčí rady tuto svou povinnost zanedbali, 

potom odpovídají za škodu společnosti, která tím vznikla.  Dozorčí rada zodpovídá za svou 

činnost valné hromadě a ta jí může uložit určitou povinnost. V rámci své kontrolní činnosti 

dozorčí rada provádí dohled nad činností jednatelů, má právo kontrolovat obsah účetních a 

obchodních knih a jiných dokladů a jejich údajů, přezkoumává účetní závěrky a povinně 

podává pravidelné zprávy o své činnosti. V případě, že to vyžadují zájmy společnosti, může 

dozorčí rada svolat valnou hromadu. Poslední významnou pravomocí dozorčí rady je právo 

zastupovat společnost na venek, což připadá v úvahu v případech, kdy všichni jednatelé 

podali návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady nebo v případě, kdy je podán 

návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a společnost nemá žádného jednatele, 

který by mohl jednat.
21

 

                                                 
20

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008. 454 s. ISBN 978-80-7357-344-7. Str. 297 
21

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008. 454 s. ISBN 978-80-7357-344-7 
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2.3.3.2. Složení dozorčí rady 

Dozorčí rada musí mít minimálně 3 členy a maximální počet členů však není omezen. 

Počet členů této rady se jednoznačným způsobem uvádí ve společenské smlouvě. Dozorčí 

řadu řídí její volený předseda. 

2.3.3.3. Pravidla pro vykonávání funkce člena dozorčí rady 

Mimo jiné platí pro členy dozorčí rady zákaz konkurence a také povinnost vykonávat 

svou činnost s náležitou péčí řádného hospodáře. 

2.3.3.4. Vznik funkce člena dozorčí rady 

Vzniku funkce člena dozorčí rady předchází nabídka této funkce ze strany společnosti. 

Následuje přijetí a souhlas návrhu kandidátem. Funkce člena dozorčí rady vzniká u 

společnosti, která doposud nevznikla v okamžiku, kdy společnost na základě shody všech 

společníků danou skutečnost potvrdí ve společenské smlouvě. U existující společnosti pak 

funkce vzniká usnesením valné hromady, rozhodnutím všech společníků nebo jediného 

společníka v případě jednočlenné společnosti. Nově jmenovaný člen dozorčí rady samozřejmě 

musí se svým jmenováním souhlasit.  

,,Uvolní-li se místo člena dozorčí rady, musí být zvolen nebo jmenován nový člen, 

neboť se jedná o stav v rozporu se společenskou smlouvou. Valná hromada je povinna do 3 

měsíců od uvolnění místa zvolit nebo jmenovat nového člen; pokud se tak nestane ani ve lhůtě 

jednoho roku, může soud společnost zrušit a nařídit její likvidaci. Rovněž tak může být 

jmenován člen dozorčí rady soudem.“
22

 

2.3.3.5. Zánik funkce člena dozorčí rady 

O zániku funkce člena dozorčí rady platí to stejné, co o zániku jednatele. (viz. 2.3.2.5. 

Zánik funkce jednatele).  

2.4. Vnější vztahy společnosti s ručením omezeným 

Jestliže ve společnosti s ručením omezeným není dobře nastavena a nefunguje vnitřní 

organizace, tedy mezi jednotlivými orgány nefunguje vnitřní komunikace, motivace a celková 

spolupráce, potom s největší pravděpodobností nebudou dobře a správně fungovat ani vnější 

vztahy společnosti směrem k třetím osobám (zákazníkům, obchodním partnerům apod.). U 

                                                 
22

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008. 454 s. ISBN 978-80-7357-344-7. Str.300 
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obchodních společností rozlišujeme dva základní typy jednání. Jsou jimi osobní jednání a 

jednání v zastoupení. 

2.4.1. Osobní jednání  

Je vhodné zopakovat, že společnost s ručením omezeným jedná prostřednictvím svého 

statutárního orgánu, kterým jsou jednatelé. Jednání jednatele, resp. jednatelů je osobním 

jednáním právnické osoby, v našem případě společnosti s ručením omezeným.  

Veškerá problematika ohledně osobního jednání jednatelů již byla popsána v kapitole 

2.3.2 Jednatelé. 

2.4.2. Jednání v zastoupení 

Druhým typem jednání za společnost je jednání v zastoupení. Existují tři druhy 

přímého zastoupení společnosti, tedy zastoupení, kdy daný zástupce jedná jménem 

společnosti na její účet. Do této kategorie patří: 

1. zákonné zastoupení – příkladem může být, kdy určitá osoba je při provozování 

podniku pověřena danou činností a je zmocněna ke všem právním úkonům, ke kterým 

při této činnosti obvykle dochází, nebo dalším případem zákonného zastoupení je 

např. vedoucí odštěpného závodu nebo jiné organizační složky, který společnost 

vedením této složky zastupuje, 

2. zastoupení smluvní – je zastoupení na základě plné moci může být zastoupení 

obecné a prokura (prokura viz. bod 2.4.2.1.) , a 

3. zastoupení rozhodnutím soudu nebo správního orgánu – zástupce se nazývá 

opatrovníkem a jedná se například o situaci, kdy jediný jednatel a jediný společník 

v jedné osobě zemře, a není zřejmé, kdo je oprávněným dědicem. V takovém případě 

může soud nebo správní orgán ustanovit opatrovníka dané společnosti. 

2.4.2.1. Prokura 

Jak již bylo výše uvedeno, prokura je smluvní zastoupení na základě dohody o plné 

moci. Prokura je upravena ustanovením § 14 ObchZ.  

,,Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, ke kterým dochází při provozování 

podniku společnosti, a to i k těm, k jejichž udělení se jinak vyžaduje udělení zvláštní plné 

moci. Prokurista proto může propustit zaměstnance, uzavřít pojišťovací smlouvu, sjednat 

poskytnutí úvěru apod. Podmínkou je, že k těmto činnostem dochází při provozování podniku, 

tzn. při běžném provozu, nikoliv při událostech mimořádných. Prokurista je zmocněn ke všem 
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činnostem, s výjimkou oprávnění ke zcizování nebo zatěžování nemovitostí, ledaže je toto 

oprávnění v listině o udělení prokury výslovně zahrnuto.“
23

  

Nestanoví-li společenská smlouva jinak, uděluje prokuru valná hromada a to výhradně 

fyzické osobě, která je způsobilá k právním úkonům. Udělení prokury formou listiny je 

účinné okamžikem zápisu prokury do obchodního rejstříku. Rozhodne-li valná hromada, 

odvolává prokuru. Poté následuje výmaz prokury z obchodního rejstříku.
24

 

2.5. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

V rámci obecného procesu zakládání společnosti s ručením omezeným tento proces 

rozdělujeme na dvě základní fáze. Konečnou fází je vznik společnosti s ručením omezeným a 

fází, která vzniku společnosti předchází je založení samotného subjektu.  

Grafické znázornění postupových kroků při vzniku společnosti s ručením viz Obr. 2.1  

Obrázek 2.1 25 

 

Zakladatelem společnosti s ručením omezeným může být jedna nebo více osob. Tato 

společnost však může mít vždy maximálně 50 společníků. Zakladatelem může být jak fyzická 

tak i právnická osoba v případě, že to není vyloučeno právním předpisem.  

Podle právního předpisu například nemůže být zakladatelem společnosti s ručením 

omezeným: 

                                                 
23

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008. 454 s. ISBN 978-80-7357-344-7. Str. 34 
24

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008. 454 s. ISBN 978-80-7357-344-7 
25

 ELIÁŠ, Karel, BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava., POKORNÁ, Jaroslava. a kol. Kurs obchodního práva. 

Právnické osoby jako podnikatelé. 3. vyd. Praha: C. H. Beck,  2001. 651s. ISBN 80-7179-355-8. Str. 179 

uzavření společenské smlouvy 
(popř. vydání zakladatelské listiny) 

získání průkazu podnikatelského oprávnění 
(pokud je účelem založení společnosti 
podnikání) 

splacení příslušné části základního kapitálu 

zápis společnosti do obchodního rejstříku 
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a) jiná společnost s ručením omezeným, která má jediného společníka, 

b) zvláštní podnikatelské korporace jako jsou penzijní fondy, banky, stavební 

spořitelny, pojišťovny nebo investiční fondy, nebo 

c) stát. 

,,Zakladatelé společnosti musí být osoby plně způsobilé právně jednat. U osob 

fyzických to znamená, že zakladatelem se může stát pouze osoba starší 18 let (§ 8 odst. 1 

ObčZ), která není zbavena způsobilosti právně jednat nebo jejíž způsobilost právně jednat 

není soudem omezena. Výjimečně se může stát zakladatelem i fyzická osoba starší 16 let, 

která se souhlasem soudu uzavřela manželství.“
26

 

2.5.1. Přípravná fáze založení společnosti  

Prvním předpokladem založení společnosti s ručením omezeným je samotná myšlenka 

o jejím založení. Jakmile má jednotlivec nebo skupina osob o této myšlence jasno, následuje 

řada přípravných kroků k založení, v rámci kterých je vypracován projekt založení neboli 

podnikatelský plán. 

2.5.1.1. Podnikatelský plán  

Podnikatelský plán je dokument, který poukazuje na všechny aspekty podnikání, na 

předpoklady a smysluplnost založení společnosti. Podnikatelský plán by měl popisovat 

stručné ekonomické, finanční a marketingové informace projektu, také jeho potenciál a rizika.  

Podnikatelský plán by měl obsahovat vlastní popis podnikatelské příležitosti, cíle 

zakládané společnosti, cíle zakladatelů, vymezení potenciálních trhů, analýzu konkurence, 

marketingovou a obchodní strategii, realizační projektový plán a finanční plán. Neměly by 

chybět předpoklady úspěšnosti a rizik projektu, například ve formě SWOT analýzy.
27

 

Podnikatelský plán slouží k ověření, zda je uvažovaný projekt založení reálný a 

životaschopný. Podnikatelský záměr však nemusí vždy sloužit jen jako podklad při zakládání 

společnosti, ale také pro potřeby již existující společnosti získat chybějící finanční prostředky, 

najít společníka, informovat své obchodní partnery, zaměstnance nebo věřitele o budoucím 

vývoji společnosti apod.     

                                                 
26

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008. 454 s. ISBN 978-80-7357-344-7. Str. 56 
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 SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikatelský plán a strategie. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 194 s. ISBN 

978-80-247-4103. 
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Podnikatelský plán jako dokument nemá předepsanou konkrétní formu, jak by měl 

vypadat a co vše by měl obsahovat. Z praktických důvodu se však doporučuje, aby tento 

dokument obsahoval: 

- shrnutí, 

- popis podnikatelské příležitosti, 

- cíle společnosti a společníků (zakladatelů), 

- potenciální trhy, 

- analýza konkurence, 

- marketingová a obchodní strategie, 

- finanční plán,  

- předpoklady úspěšnosti projektu,  

- rizika podnikatelského záměru, 

- realizační projektový plán. 

Shrnutí 

Shrnutí slouží jako zkrácený popis toho, co je v dalším textu zpracováno podrobněji. 

Shrnutí by mělo obsahovat základní informace jako: 

- jaké produkty nebo služby bude společnost poskytovat, 

- v čem jsou tyto produkty nebo služby lepší než jiné, jaká je jejich konkurenční 

výhoda, 

- komentář k trhu a jeho trendům, včetně konkurence, 

- nejdůležitější ekonomické a finanční informace jako je celková kapitálová 

náročnost, potřeba cizích zdrojů, úroková sazba, apod. 

Popis podnikatelského prostředí 

V této části by mělo být objasněno, v čem je spatřována podnikatelská příležitost 

daného projektu. Zda se jedná o nalezení nějaké mezery na trhu nebo o objevení nového 

know-how apod.  Mělo by zde být uvedeno, kdo daný výrobek nebo službu, jež se chystá 

společnost nabízet, potřebuje, jak toho dotyčného přesvědčit, že nejlépe jeho potřebu uspokojí 

náš produkt či služba. V rámci popisu podnikatelského prostředí je třeba důkladně popsat 

daný výrobek nebo službu, konkurenční výhodu tohoto produktu a jeho užitek pro zákazníka. 

Cíle společnosti a společníků 
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Cíle společnosti vycházejí z jejího poslání a vize. Mělo by tedy být definováno, kam 

bude společnost směřovat a v jakém časovém úseku chce daného cíle dosáhnout.  

Je vhodné uvést, jakou roli ve společnosti budou mít jednotliví společníci, co bude 

jejich úkolem a jakých cílů by měli dosáhnout z hlediska jejich kvalifikace během určitého 

časového horizontu.     

Pro úspěšnost projektu by stanovené cíle měly splňovat všeobecné parametry známé 

pomůcky SMARTER. Kde jednotlivá písmena mohou znamenat: 

- S (specific) – konkrétní, 

- M (measurable) – měřitelný, 

- A (achievable) – akceptovatelný, atraktivní, 

- R (realistic) – reálný, dosažitelný, 

- T (timed) – termínovaný, 

- E (ethical) – etický, 

- Rewarding – hodnotný. 

Potenciální trhy 

 V podnikatelském plánu je třeba vymezit cílový trh. Je třeba jej popsat a 

charakterizovat. Čím lépe se to podaří zpracovateli podnikatelského plánu, tím lépe bude 

možné přizpůsobit výrobky a služby potřebám a přáním zákazníků. Jakmile bude cílový trh 

vymezen, bude třeba vymezit cílovou skupinu zákazníků. Cílovou skupinu zjistíme 

segmentací. 

Segmentace v závislosti na druhu tru může být např. demografická (věk, pohlaví, 

vzdělání aj.), geografická (velikost území, klimatické podmínky, aj.), časová (sezónní nákupy, 

nákupy v průběhu dne, aj.), věcná (trh spotřebního zboží, trh informací, aj.), spotřebitelská 

(kupní a spotřební chování), podle orientace na vlastnosti výrobků (kvalita, cen, prestiž, aj.).
28

  

K rozhodování o dlouhodobé atraktivitě trhu nebo tržního segmentu na základě 

identifikace konkurenční síly mohou případní zakladatelé využít metodu Poterovy analýzy 

pěti konkurenčních sil viz. Obr. 2.2. 

                                                 
28

 KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 277 s. ISBN 0-

247-0966-X. 



23 

 

Obrázek 2.2 29 

 

1. Hrozba silné rivality v segmentu znamená, že je segment neatraktivní, pokud 

v něm již působí vysoký počet silných nebo agresivních konkurentů, jestliže 

segment upadá nebo např. příliš vysoké fixní náklady. 

2. Hrozba nově vstupujících konkurentů představuje to, jak je segment atraktivní 

podle výše bariér vstupu a výstupu. Čím jsou barieru vstupu vyšší a bariéry 

výstupu nižší, tím je segment atraktivnější. 

3. Hrozba náhražek neboli substitutů představuje neatraktivnost segmentu, jestliže 

existují skutečné nebo potenciální náhražky uvažovaného produktu nebo služby. 

4. Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků znamená, že je segment neatraktivní, 

pokud mají zákazníci velkou nebo vzrůstající vyjednávací sílu. 

                                                 
29

 KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. Marketing a management 12. vydání. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5. 

 



24 

 

5. Hrozba vzrůstající vyjednávací síly dodavatelů. V tomto případě je neatraktivnost 

segmentů dána schopností a možností dodavatelů zvyšovat ceny nebo snižovat 

dodávané množství jejich produktu nebo služby.
30

    

Analýza konkurence 

Konkurenty můžeme zkoumat z odvětvového nebo tržního hlediska a tím je 

pojmenovat. Jakmile autoři podnikatelského plánu konkurenci identifikují, měli by přistoupit 

k dalšímu kroku a udělat si přehled o jejích strategiích (definovat strategickou skupinu a typ 

strategie např. pomocí BCG matice), cílech (SMARTER) a silných i slabých stránkách (např. 

využití SWOT analýzy). 

Je vhodné se zaměřit a vyhodnotit všechny konkurenty, ale ne jen ty současné, ale i 

potenciální. 

Marketingová a obchodní strategie 

Pokud se dotyční rozhodnou založit společnost a jejím prostřednictvím nabízet 

konkrétní výrobky nebo služby, měli by si předem promyslet a určit jak chtějí tyto výrobky 

nebo služby prodávat neboli jak zajistí jejich odbyt.  

K zajištění odbytu slouží marketingová strategie, která řeší a) výběr cílového trhu 

(popsáno výše v odstavci potenciální trhy), b) určení tržní pozice produktu – představuje 

postavení konkrétního produktu mezi ostatními konkurenčními produkty na trhu. Cílem je 

dosáhnout specifického vnímání produktu/služby zákazníkem a odlišit vlastní produkt/službu 

od konkurence, c) rozhodnutí o marketingovém mixu – marketingový mix je tvořen 

tradičními 4P, který byl později rozšířen na 7P.
31

   

   Tradiční marketingový mix:  Rozšířený marketingový mix: 

- 1. P = Výrobek (Product)   5. P = Proces (Process) 

- 2. P = Místo (Place)   6. P = Lidé (People) 

- 3. P = Cena (Price)   7. P = Prostředí (Physical Evidence) 

- 4. P = Propagace (Promotion)  Graficky znázorněno viz Obr. 2.3.  
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Obrázek 2.3 32 

 

Finanční plán 

Finanční plán z ekonomického hlediska prokazuje reálnost podnikatelského záměru. 

,,Souhrnný finanční plán obsahuje 3 významné součásti: 

1. Plánovaná bilance – zachycuje stav a strukturu aktiv a pasiv + základní jmění 

k určitému datu. Základní funkcí rozvahy je poskytnout přehled o finanční situaci 

podniku, o stavu jeho kapitálové struktury, je základem pro hodnocení 

hospodářské stability podniku. 

2. Plánovaná výsledovka – je výsledkem plánování všech součástí nákladů na 

plánovaný objem produkce a plánování výnosů. Plánovaná výsledovka porovnává 

celkový objem tržeb a jiné výnosy s celkovými vynaloženými náklady na jejich 

dosažení. Výsledkem rozdílu mezi výnosy a jednotlivými položkami nákladů je 

hrubý zisk podniku, který upravený o připočitatelné a odpočitatelné položky tvoří 

zisk před zdaněním. 

3. Výkaz peněžních příjmů a výdajů – je zaměřen na sledování pohybu peněžních 

prostředků. Sledování peněžních toků je důležitou součástí finančního řízení a 

plánování likvidity.“
33

 

  

                                                 
32

 Zdroj http://www.adlab.cz/cs/marketingovy-starter-pack 
33

 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. 438 s. ISBN 80-86122-75-1. 

http://www.adlab.cz/cs/marketingovy-starter-pack
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Předpoklady úspěšnosti projektu a jeho rizika 

Na konci dokumentu podnikatelského plánu by jeho autoři měli prokázat, že znají a 

jsou si vědomi silných i slabých stránek, ale také příležitostí a hrozeb podnikatelského plánu. 

Vhodnou metodikou pro identifikaci těchto faktorů je SWOT analýza, jejíž název je odvozen 

od slov: 

- S – strenghts (silné stránky), 

- W – weaknesses (slabé stránky), 

- O – opportunities (příležitosti), 

- T – threats (hrozby). 

Pomocí SWOT analýzy tedy mohou být posouzeny všechny aspekty podnikatelského 

plánu. Čím více budou převládat silné stránky a příležitosti tím větší bude pravděpodobnost 

úspěchu budoucího podnikání. Je však třeba poctivě vyhodnotit slabé stránky a ohrožení, 

které daný podnikatelský s sebou přináší, aby byla minimalizována pravděpodobnost 

podnikatelského neúspěchu.
34

 

V rámci podnikatelského plánu je třeba provést analýzu rizik. Díky této analýze 

mohou být identifikována jednotlivá a pravděpodobná rizika. Na základě pojmenování rizik 

se na ně budoucí podnikatelé mohou připravit a provést opatření k jejich minimalizaci. 

,,Dnes již nelze přehlížet ani podceňovat rizikové faktory, které mají vliv na fungování 

a prosperitu podniku. Ukazuje se totiž, že rizik, jimž je každý podnik vystaven, charakterizují 

jeho vztahy s vnějším okolím (vnější faktory) a vztahy uvnitř podniku (vnitřní faktory) 

popřípadě jejich kombinace.  Podnik nemůže být dlouhodobě úspěšný, pokud na sebe není 

ochoten vzít určitá rizika, přičemž tato rizika mohou být na druhé straně příčinou jeho 

podnikatelského neúspěchu. Práce s rizikem je proto jedním ze základních aspektů 

podnikatelské strategie. Příklady vnějších a vnitřních faktorů rizika jsou: 

Vnější faktory: 

- politické, finanční, měnové, 

- právní a daňové, sociální, 

- nástup konkurence (nové produkty, nižší náklady, nižší cena, dumpingové praktiky 

zahraniční konkurence), 

                                                 
34

 SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikatelský plán a strategie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 194 s. ISBN 

978-80-247-4103. 
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- ekonomická recese v odvětví, 

- nesolventnost odběratelů, a 

- ztráta dodavatele. 

Vnitřní faktory: 

- strategické chyby, 

- problémy růstu podniku, 

- nesolventnost podniku, 

- špatná organizační struktura podniku, 

- jednostranný výběr odběratelů nebo dodavatelů, 

- nízká produktivita, a 

- chybně nastavená cena.“
35

 

Realizační projektový plán 

,,Důležitým krokem při sestavování podnikatelského plánu je časový harmonogram 

všech činností a jejich dodavatelské zajištění. Jde o realizační projektový plán. Nejprve si 

určíme všechny důležité kroky a aktivity, které musíme v souvislosti s realizací 

podnikatelského plánu podniknout, milníky, jichž chceme dosáhnout, a termíny dosažení. 

K tomu můžeme použít úsečkový diagram, který znázorňuje plánované aktivity jako úsečku 

v diagramu. Na základě úseček je ihned jasné, kdy a jaké práce musí začít, jak dlouho mají 

trvat a kdy mají být ukončeny. Začátky a konce úseček se označují jako mezníky. 

Z úsečkového diagramu se dá později při finančním plánování odvodit výše a termín 

investičních a osobních výdajů.“
36

 

Podnikatelský plán by měl být vypracován svědomitě, pravdivě a objektivně. Pokud 

by v něm autoři zamlčovali některé skutečnosti nebo uváděli údaje, které se jím zamlouvají 

více, ale přitom nejsou pravdivé, mohou mít tato fakta v případě realizace takového 

podnikatelského plánu v budoucnu za následek neúspěch daného podnikání, odstoupení 

investora od uvažovaného projektu a také osobní neúspěch zakladatelů a autorů 

podnikatelského plánu.  

                                                 
35

 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. 438 s. ISBN 80-86122-75-1. 
36

 SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikatelský plán a strategie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 194 s. ISBN 

978-80-247-4103. Str. 27. 
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2.5.1.2. Předběžná smlouva 

Při přípravě založení společnosti s ručením omezeným se dvěma a více společníky je 

doporučeno uzavřít předběžnou smlouvu. Pokud budoucí zakladatelé společnosti důkladně 

vypracovali podnikatelský plán, bude pro ně jednodušší takovou předběžnou smlouvu 

sestavit, protože z něj mohou použít ujednání, na kterých se v rámci podnikatelského plánu 

dohodli.  Podnikatelský plán budoucí zakladatele nijak nezavazuje, aby dodrželi všechny 

body, na kterých se v rámci něj nezávazně dohodli, protože šlo především o ujasnění představ 

kam a jak se má budoucí společnost ubírat. Předběžná smlouva je tedy vhodným 

pomocníkem, který může uspořit čas a prostředky budoucích zakladatelů. Je to dáno tím, že 

díky předběžné smlouvě by nemělo při podpisu společenské smlouvy dojít k nějakým sporům, 

změnám některých ujednání a tedy ke zbytečným nákladům a ztrátě času partnerů. 

Předběžná smlouva se uzavírá jako smlouva nepojmenovaná buď podle § 269 odst. 2 

ObchZ v případě, že smlouvu uzavírají osoby podnikatelé, nebo podle § 51 ObčZ  pokud 

některé osoby jsou podnikateli a jiné ne. Přípravná smlouva bude obsahovat zejména závazek 

k uzavření budoucí společenské smlouvy, a to v dané lhůtě. Je vhodné v předběžné smlouvě 

ujednat provádění a koordinaci přípravných prací včetně způsoby kontroly jejich realizace. 
37

  

2.5.2. Společenská smlouva 

Společenská smlouva je nejdůležitějším dokumentem a hlavním pramenem, podle 

kterého se řídí veškeré záležitosti týkající se společnosti s ručením omezeným. Tato smlouva 

plní funkci ne jen zřizovací, ale i organizační. Jsou v ní obsažena pravidla vnitřních poměrů 

společnosti i způsob jakým vystupují vůči třetím osobám. Podle obchodního zákoníku může 

být celá řada otázek společnosti řešena v rámci společenské smlouvy. Ty otázky, jež nebude 

upravovat společenská smlouva, se budou řídit výhradně zákonnou úpravou.  

Pokud zakladatelé dosáhnou úplné shody a podepíšou-li společenskou smlouvu, tak 

tímto podpisem se zavazují k peněžnímu či nepeněžnímu plnění ve prospěch zakládané 

společnosti.  Aby však byla smlouva platná, musí být pořízena ve formě notářského zápisu. 

Rovněž její případné změny musí být v této formě veřejné listiny. Podpisem notáře a všech 

zakladatelů se stává společenská smlouva platnou a tudíž dochází k samotnému aktu založení 

společnosti. 

                                                 
37

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008. 454 s. ISBN 978-80-7357-344-7.  
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Zákonodárce stanovuje náležitosti, které musí společenská smlouva obsahovat 

povinně (obligatorní náležitosti) a které jsou obvyklé, ne však povinné (fakultativní 

náležitosti).  

Obligatorní náležitosti společenské smlouvy jsou: 

1. firma a sídlo společnosti 

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

a bydliště fyzické osoby, 

3. předmět podnikání (činnosti), 

4. výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu, 

5. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

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

7. určení správce vkladu.
38

  

Fakultativní náležitosti společenské smlouvy jsou např.: 

1. určení, zda se společnost zakládá na dobu určitou nebo neurčitou, 

2. vydání stanov, 

3. vytvoření emisního ážia,  

4. rozšíření práv společníků nad zákonný rámec, 

5. způsob rozdělení zisku, 

6. udělování prokury, 

7. lhůty pro svolání valné hromady, 

8. omezení jednatelského oprávnění jednatelů, a 

9. důvody pro zrušení společnosti 
39

 

Zákonodárce tedy umožňuje účastníkům společenské smlouvy, aby si upravili řadu 

otázek podle svých potřeb, což lze považovat za velice pozitivní, protože každá společnost se 

zabývá jinými činnostmi, má jinou organizační strukturu, a vyžaduje odlišnou úroveň 

kvalifikace svých jednatelů, resp. společníků.  

                                                 
38

 LASÁK, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7357-346-1.  
39

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008. 454 s. ISBN 978-80-7357-344-7. 
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Společenská smlouva může být v průběhu života společnosti měněna. Ke změně 

společenské smlouvy mimo jiné zpravidla dochází dohodou všech společníků nebo 

jednoznačným usnesením valné hromady o změně společenské smlouvy. Všechny způsoby 

změny společenské smlouvy musí být potvrzeny formou notářského zápisu. Jeho obsahem 

musí být schválený text změny obsahu společenské smlouvy a také musí být jmenovitě 

uvedeni společníci, kteří hlasovali pro danou změnu.  

Změna společenské smlouvy je účinná okamžikem rozhodnutí valné hromady nebo je-

li to nutné provedením zápisu do obchodního rejstříku. Nový obsah smlouvy však nesmí 

odporovat kogentním ustanovením zákona, jinak by byla změna neplatná.
40

  

Společenská smlouva zaniká dnem zániku samotné společnosti, tedy dnem výmazu 

z obchodního rejstříku. 

2.5.3. Zakladatelská listina 

Jednostranným právním úkonem, a to zakladatelskou listinou může být založena 

společnost s ručením omezeným pouze v případě, že se tak rozhodne jediný zakladatel. 

V průběhu života společnosti může nastat situace, kdy do takto založené společnosti přistoupí 

nový společník. V tom případě se zakladatelská listina mění na společenskou smlouvu. 

Naopak v případě, kdy ze společnosti, která má více společníku, jich vystoupí většina a 

zůstane jen jediný, potom se společenská smlouva musí změnit na zakladatelskou listinu. 

Zakladatelská listina musí mít všechny náležitosti a platí pro ni vše co pro společenskou 

smlouvu.   

V okamžiku, kdy je podepsána zakladatelská listina, resp. společenská smlouva, je 

ukončen proces zakládání společnosti. 

2.5.4. Stanovy společnosti 

Pokud to připouští společenská smlouva, mohou vnitřní organizaci společnosti a 

některá ujednání společenské smlouvy upravovat stanovy.  

,,Stanovy představují jakýsi organizační řád společnosti. Pokud společenská smlouva o 

stanovách mlčí, jejich vydání není přípustné.“
41
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Stanovy musí být nejprve schváleny valnou hromadou a až po té se stávají platné. 

Stanovy by zpravidla měly být přijaty až po založení společnosti.   

V průběhu života společnosti mohou být stanovy měněny. To je ve výlučné 

kompetenci pouze valné hromady. Valná hromada může stanovy dokonce i zrušit, ale to 

pouze za předpokladu, že to připouští společenská smlouva. 

2.5.5. Získání podnikatelských oprávnění 

Nejprve před samotnou žádostí o podnikatelská oprávnění si musí žadatel ověřit, zda 

činnosti, ve kterých chce podnikat, vykazují znaky živnosti. 

Dle živnostenského zákona se živností rozumí soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 

podmínek stanovených tímto zákonem. 

Veškeré činnosti, které chce žadatel provozovat, by měly být uvedeny ve společenské 

smlouvě.  

2.5.5.1. všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti 

Všeobecné podmínky: 

- dosažení věku 18 let, 

- způsobilost k právním úkonům,  

- bezúhonnost – prokazuje se výpisem z rejstříku trestů, 

- předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním 

orgánům státu daňové nedoplatky. 

Zvláštní podmínky: 

- odborná způsobilost 

- jiná způsobilost 

Způsobilost se prokazuje u řemeslných živností dokladem o vyučení a praxi, u 

vázaných živností dokladem o zvláštní odborné způsobilosti, o dosaženém středoškolském 

nebo vysokoškolském vzdělání a odborné praxi. 

Odpovědný zástupce 

V případě provozování vázané, řemeslné nebo koncesované živnosti právnickou 

osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce. 
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Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za 

dodržování živnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i 

zvláštní podmínky pro provozování živnosti, musí mít bydliště na území ČR a v případě, že se 

nejedná o občana ČR a musí prokázat před živnostenským úřadem znalost českého jazyka. 

Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je 

podnikatel povinen oznámit příslušnému živnostenskému úřadu do 15 dnů od vzniku 

skutečnosti. 

2.5.5.2. Skupiny živností 

Podle předmětu podnikání a rozsahu oprávnění se živnosti dělí na obchodní, výrobní a 

poskytující služby. 

V zákoně je podrobně stanoven rozsah aktivit, které může podnikatel poskytovat 

v rámci vydaného živnostenského oprávnění pro příslušný druh živnosti. 

Podle požadavků na odbornou způsobilost se živnosti dělí na ohlašovací a 

koncesované. Ohlašovací mohou být provozovány při splnění stanovených všeobecných a 

případně i zvláštních podmínek na základě ohlášení na živnostenském úřadě. Koncesované 

lze provozovat až na základě nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. 

Ohlašovací živnosti se dále dělí na volné (vyžadují pouze splnění všeobecných 

podmínek) a na řemeslné a vázané (pro získání živnostenského listu je nutno prokázat také 

odbornou způsobilost získanou potřebným vzděláním a praxí). 

2.5.5.3. Vydání živnostenského oprávnění 

Živnostenské oprávnění vydává místně příslušný živnostenský úřad podle bydliště 

fyzické osoby nebo podle sídla u právnické osoby. Za ohlášení živnosti při vstupu do 

živnostenského podnikání se platí správní poplatek ve výši 1000 Kč a správní poplatek za 

vydání živnostenského listu pro provozování živnosti průmyslovým způsobem činí 10000Kč.  

Na příslušném živnostenském úřadě se podá ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi. 

Zpravidla se jedná o předtištěné formuláře, které je nutno vyplnit. Obsah ohlášení živnosti je 

specifikován v § 45 živnostenského zákona, zvlášť pro fyzické a zvlášť pro právnické osoby. 

K formuláři se musí přiložit požadované dokumenty, kterými jsou zpravidla: 

- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, případně i výpis z rejstříku trestů 

odpovědného zástupce, 
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- občanský průkaz pro ověření totožnosti a plnoletosti, 

- doklady prokazující odbornou či jinou způsobilost, 

- doklady o právu užívání prostor uvedených jako místo podnikání, 

- případně výpis z obchodního rejstříku, 

- prohlášení odpovědného zástupce se souhlasem ustanovení do funkce, 

- potvrzení finančního úřadu o nedoplatcích. 

 

Právnické osoby již zapsané v obchodním rejstříku mohou začít provozovat živnost 

ohlašovací dnem ohlášení. Živnostenský list by měl být vydán, při splnění všech podmínek 

k provozování, do 15 dnů ode dne ohlášení. 

2.5.6. Správa vkladů před vznikem společnosti 

,,V období před vznikem společnosti spravuje splacené vklady nebo jejich části 

zakladatel pověřený k tomu ve společenské smlouvě nebo v zakladatelské listině. Správcem 

peněžitých vkladů však může být i banka. Peněžité vklady nebo jejich části se splácí na 

zvláštní účet u banky, který za tímto účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu založené 

společnosti. Banka přitom nesmí dovolit manipulaci s prostředky na tomto účtu dříve, než 

bude společnost zapsána do obchodního rejstříku. Výjimkou je úhrada zřizovacích výdajů a 

vrácení vkladů zakladatelům, jestliže společnost nevznikla.“
42

 

Peníze a movité věci se splácejí formou předání správci vkladu, u nemovitostí a 

ostatních nepeněžitých vkladů jsou specifické podmínky splacení. Vklady představované 

nemovitostmi, evidované v katastru nemovitostí, jsou splaceny okamžikem, kdy správce 

vkladu obdrží písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem o vkladu a 

předmětu tohoto vkladu, spolu s předáním nemovitosti správci vkladu. Ostatní nepeněžité 

vklady jsou splaceny okamžikem uzavření písemné smlouvy o vkladu, kterou jménem 

společnosti uzavírá správce vkladu podle § 64 ObchZ.
43

   

2.5.7. Návrh na zápis do obchodního rejstříku  

Aby mohl být podán návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, musí 

společnost získat příslušné podnikatelské oprávnění. Jakmile jej od živnostenského nebo 
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jiného úřadu obdrží, začíná běžet devadesátidenní lhůta, ve které musí být návrh na zápis do 

obchodního rejstříku podán. Návrh musí podat a podepsat všichni jednatelé společnosti.  

2.5.8. Vznik společnosti s ručením omezeným a první povinnosti podnikatele 

Společnost s ručením omezeným vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do 

obchodního rejstříku. Od tohoto dne může zahájit svou podnikatelskou činnost. 

Po zahájení podnikatelské činnosti se musí právnická osoba zaregistrovat u správce 

daně jako poplatník daně z příjmů právnických osob a jiných daní, případně u správy 

sociálního zabezpečení a dalších institucí.  

Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku je povinen předkládat ve dvojím vyhotovení 

rejstříkovému soudu listiny, které se zakládají do sbírky listin (upravuje § 27a odst. 2 

obchodního zákoníku). Například se jedná o společenskou smlouvu, rozhodnutí o volbě, 

jmenování nebo odvolání osob, které jsou statutárním orgánem, výroční zprávy a účetní 

závěrky. 

Každý podnikatel je povinen prokázat užívací nebo vlastnické právo k provozovně.. 

Zahájení a ukončení činnosti v provozovně by mělo být příslušnému živnostenskému úřadu 

oznámeno nejméně tři dny předem.  

Pokud je podnikatel, právnická osoba zaměstnavatel, musí si rozšířit registraci u 

správce daně o plátcovství daně z příjmů ze závislé činnosti. Na správě sociálního 

zabezpečení je nutné se registrovat jako plátce pojistného za zaměstnance. Příslušné zdravotní 

pojišťovně je nutné provést oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání. Dále se musí 

podnikatel přihlásit u pojišťovny Kooperativa, a.s. k zákonnému pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele. 
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3. Vybrané změny legislativy založení a vzniku společnosti 

s ručením omezeným 

3.1. Vybrané změny legislativy od 1.1.2014 

Od 1.1.2014 se stávají účinnými zákon č. 89/2012 Sb., Nový Občanský zákoník (dále 

jen NObčZ) a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích – dále jen ZOK). Rekodifikace předchůdců těchto dvou zákonů 

představuje určité změny obchodního práva, které ovlivňují společnost s ručením omezeným 

jako právní formu podnikání, mají vliv na její organizaci a fungování.  Tyto vybrané změny 

jsou v následujícím textu rozebrány a pro lepší přehled zařazeny podle jednotlivých úprav.  

3.1.1. Změny v problematice s.r.o. podle nového občanského zákoníku 

3.1.1.1. Základní východiska nového občanského zákoníku 

NObčZ vychází ze tří základních myšlenek: 

1. Lidé si svůj soukromý život pořádají podle vlastního rozumu a vlastních pravidel 

se zřetelem k osobním zájmům a potřebám zpravidla rozumněji, než kdyby jim byl 

různými normami organizován. Jsou preferována dispozitivní ustanovení před těmi 

kogentními., 

2. Není dobré dávat lidem až takovou volnost, aby jejich případná moc nebyla 

zneužita k nedobrým účelům. Ve vztahu k podnikatelům zákoník vychází 

z předpokladu jejich profesionality. Zakazuje jim zneužití jejich kvality odborníka 

nebo jejich hospodářského postavení k vytváření nebo využití slabší strany a 

k dosažení zřejmé nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.,  

3. Z NObčZ i ze ZOK plyne, že v tak malé ekonomice jako je ekonomika ČR a 

v oblasti mezinárodního obchodu mají právní normy naplňovat funkci umožňující 

ekonomickým subjektům racionálně a ekonomicky se rozhodovat a ne jim v tom 

bránit a omezovat je.
44

   

NObčZ se vzdal některých doposud zažitých právních řešení a vydává se cestou, kdy 

chce v soutěži právních řádů vytvořit prostředí příznivé investování a obchodu i za cenu 
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vzdání se některých národních specifik. V konkurenci globalizovaného světa a zřejmě i EU 

při typu malé otevřené ekonomiky zřejmě není lepší cesta. 

Dalšími východisky NObčZ jsou limity dobrých mravů a veřejného pořádku, na které 

naráží soukromník mimo jiných zákonných zákazů.  

Velkým přínosem NObčZ je pokrok v integraci soukromého práva do jediné 

kodifikace. Projevuje se zejména mimo odbourání dualismu obchodního a neobchodního 

obligačního práva ve sjednocení úpravy promlčení. NObčZ odstranil složitá zkoumání, 

nakolik se určitá majetková oprávnění promlčují podle občanského nebo obchodního 

zákoníku. 
45

 

Problematiky práva společnosti s ručením omezeným se bezesporu týká nová úprava 

vlastnictví a vlastnického práva. Vlastnictvím osoby je vše, co jí patří. Tedy všechny hmotné i 

nehmotné věci. Vlastník si nově se svým vlastnictvím může dělat, co chce a vyloučit z toho 

jiné osoby. Příkladem může být situace, kdy vlastník podílu v s.r.o. vydědí nebo naopak 

zahrne do dědictví určitou osobu. 

V rámci rekodifikace došlo ke změně názvosloví podniku nově na obchodní závod. 

Byl změněn samotný obsah této právní normy a navrátilo se k tradičnímu označení.  

,,Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který 

z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla 

slouží k jeho provozu.“
46

 Nově i dluhy a zákaznická základna (klientela). 

3.1.1.2. Přemístění sídla právnické osoby a ochrana věřitelů  

V případě, že se rozhodne vysídlit mimo území České republiky česká právnická 

osoba, jež má závazky vůči věřitelům v České republice a zhorší-li se dobytnost pohledávek 

za touto právnickou osobou v důsledku jejího přesídlení, tak v případě, že se věřitel 

s právnickou osobou nedohodnou, rozhodne o rozsahu a způsobu zajištění pohledávky soud.  

S tímto je spojeno solidární ručení za dluhy právnické osoby těch členů statutárního orgánu, 

kteří nevyvinuli dostatečné úsilí, aby bylo splněno příslušné soudní rozhodnutí.  Ti členové, 

kteří se chtějí zprostit solidárního ručení za dluhy společnosti, musí nést důkazní břemeno. 
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3.1.2. Úprava s.r.o. podle Nového zákona o obchodních korporacích 

3.1.2.1. Zákon o obchodních korporacích po formální stránce 

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

korporacích - ZOK) od 1.1.2014 nahrazuje stávající zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník. 

ZOK přináší řadu novinek, které upravují problematiku obchodních společností a společnost 

s ručením omezeným nevyjímaje. Jaké výhody a nevýhody s sebou ZOK přináší, ukáže až 

praxe, ale již nyní je odborníky poukazováno na některé nedostatky nebo nevhodné formulace 

nové úpravy.   

Stávající obchodní zákoník vystačil pro úpravu společnosti s ručením omezeným 

s přibližně padesáti paragrafy, ZOK jich potřebuje 110. Nárůst počtu paragrafů není dán tím, 

že by byly některé původní paragrafy zkráceny, ale samotný text úpravy společnosti 

s ručením omezeným narostl o nezanedbatelných 30%. Jedním z příkladů proč text a 

paragrafy narostly, o tak vysoká procenta resp. na tak vysoké číslo, může být vytvoření § 136 

NZOK k § 135 ZOK. Podle § 135 ZOK může společenská smlouva připustit vznik různých 

druhů podílů.  §136 ZOK stanovuje, že různé druhy podílů a jejich obsah se určí ve 

společenské smlouvě. Kde jinde než ve společenské smlouvě by se však měly určit?
47

 

Druhou formální změnou je přeformulovávání dosavadních pravidel bez obsahové 

změny. Například nynější § 107 ObchZ říká, že firma společnosti musí obsahovat označení 

,společnost s ručením omezeným‘, postačí však zkratka ,spol. s r.o.‘ nebo ,s.r.o.‘. § 132 odst. 

2 NZOK nově formuluje, že firma obsahuje označení, společnost s ručením omezeným‘, které 

může být nahrazeno zkratkou ,spol. s r.o.‘ nebo ,s.r.o.‘, což je v podstatě to samé jako 

v prvním příkladě.
48

 

Do třetice je nešťastná nová formulace, která přináší i potenciální významový posun, 

který pravděpodobně autoři vůbec nezamýšleli. Například úprava práva na informace. 

Zatímco dnes poskytuje § 122 odst. 2 ObchZ společníkovi právo požadovat od jednatelů 

informace o záležitostech společnosti, nový § 155 ZOK poskytuje společníkovi právo 

požadovat od jednatelů informace o společnosti. Jenomže informace o záležitostech 
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společnosti nejsou totéž jako informace o společnosti. Nachází se zde možný obsahový 

rozdíl.
49

   

3.1.2.2. Základní kapitál a minimální vklad společníka s.r.o. 

Podle nové legislativy již není stanovena minimální výše základního kapitálu. 

K významné změně došlo také u výše minimálního vkladu společníka, která nově začíná na 1 

Kč. 

Český zákonodárce se při úpravě základního kapitálu zřejmě inspiroval u některých 

evropských sousedů. Některé evropské státy začaly upravovat požadavky na základní kapitál 

obchodních společností z toho důvodu, aby přilákaly investory v rámci nízkých vkladových 

povinností. Rovněž měly představu, že snížením minimální výše základního kapitálu odstraní 

bariéru vstupu pro začínající podnikatele, kteří nemají dostatečné prostředky ke splacení 

základního kapitálu.  

Ani jeden předpoklad zřejmě nebyl správný. Příkladem může být, že Německo zůstává 

nejsilnější ekonomikou Evropské unie, přestože se nevzdalo požadavku na základní kapitál. 

Na druhou stranu Francie, která zavedla jednoeurovou společnost nijak výrazně 

nenastartovalo ekonomický růst. 
50

  

Co se týče bariéry vstupu pro začínající podnikatele, tak pokud společníci nedisponují 

dostatečnými vlastními prostředky, aby složili vklady do základního kapitálu ve výši 200 000 

Kč, a mají-li životaschopný a dobrý podnikatelský záměr, zpravidla jim nezbude, než si 

potřebné prostředky zajistit formou cizího kapitálu. Což vede k tomu, že společníci budou 

muset zvýšit základní kapitál a ručit za nesplacené vklady, aby dosáhli na danou výši půjčky 

či úvěru.  

Zrušení minimální hranice základního kapitálu a snížení minimální výše vkladu na 1 

Kč lehce posouvá obchodní kapitálovou společnost s ručením omezeným k obchodním 

společnostem osobním. Je zde podobnost s veřejnou obchodní společností, ale s tím rozdílem, 

že u nové společnosti s ručením omezeným společníci ručí za závazky společnosti do výše 

svého nesplaceného vkladu, což může být i 1 Kč, proti společníkům z veřejné obchodní 

společnosti, kteří ručí celým svým majetkem, jak podnikatelským, tak i tím osobním. 
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Novou úpravou zde vzniká prostor pro nezodpovědné ekonomické aktéry, kteří budou 

při podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným ze svého riskovat pouhou 1 

Kč. Další nepříliš promyšlenou novinkou je § 182 ZOK, podle nějž je jednatel povinen svolat 

valnou hromadu až v situaci, kdy zjistí, že společnosti hrozí úpadek. Podle stávající 

legislativy však jednateli vzniká povinnost svolat valnou hromadu již v okamžiku, kdy 

neuhrazená ztráta společnosti dosáhla poloviny výše základního kapitálu. Zbývala tedy 

rezerva poloviny základního kapitálu, která mohla být použita alespoň k částečnému 

uspokojení závazků vůči věřitelům. Podlé nové legislativy může docházet k případům, kdy 

společnost skončí v insolvenci a věřitelé již nebudou mít z čeho uplatnit své pohledávky.
51

 

Pouze praxe však ukáže, zda nová úprava základního kapitálu a minimální výše 

vkladu společníka společnosti s ručením omezeným bude představovat posun podnikatelského 

prostředí v České republice nebo, zda bude vytvářet prostor pro nějakou formu zneužití. 

3.1.2.3. Kmenové listy s.r.o. 

Podle nové právní úpravy může společnost s ručením omezeným vydávat tzv. 

kmenové listy. Kmenový list je cenný papír na řad, nelze jej tedy vydat jako zaknihovaný 

cenný papír. Náležitosti kmenového listu jsou uvedeny v § 138 ZOK.  

Kmenovým listem, pokud tak určí společenská smlouva, může být představován podíl 

společníka. Podle nynější právní úpravy může mít každý společník pouze jeden obchodní 

podíl, který se mu zvyšuje odpovídajícím způsobem, pokud se na společnosti účastní dalším 

vkladem. Nově bude možné vydat jednomu společníkovi více kmenových listů, což mu 

umožňuje drobit podíl ve společnosti. Bude-li společník vlastnit více kmenových listů, resp. 

podílů ve společnosti, bude moci s těmito podíly odlišně hlasovat. Pokud bude mít společník 

více obchodních podílů, může nastat situace prodlení plnění vkladové povinnosti společníka a 

jeho následného vyloučení rozhodnutím valné hromady. Ono vyloučení se však bude týkat 

pouze podílů, které nebyly splaceny.  

Institut kmenových listů zlehka přibližuje společnost s ručením omezeným k akciové 

společnosti i přes to, že na rozdíl od akcií nemůže být s kmenovými listy obchodováno na 

evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. 
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Přiblížení společnosti s ručením omezeným k akciové společnosti tuto právní formu 

anonymizuje. Dalším důkazem anonymizace společnosti s ručením omezeným může být 

zrušení pravidla maximálního počtu padesáti společníku.  Čili nově může být počet 

společníku neomezený. 

3.1.2.4. Podnikatelský úsudek 

Podle tzv. všeobecného pravidla pro finanční rozhodování platí, že čím vyšší je riziko, 

tím vyšší je i požadovaný očekávaný výnos.  Toto pravidlo lze aplikovat i ve sféře podnikání. 

Tedy čím vyšší je riziko podnikatelského rozhodnutí, tím vyšší je očekávaný výnos, zisk či 

prospěch z realizovaného podnikatelského rozhodnutí. Z uvedeného pravidla by bylo 

jednoduché odvodit, že nejefektivněji pro společnost pracují ti jednatelé nebo společníky 

pověření manažeři, kteří pracují s nejvyšším rizikem. Toto tvrzení však není příliš vhodné, už 

z toho důvodu, že podle stávajícího obchodního zákoníku je společník obchodní korporace 

povinen při plnění svých povinností jednat s péčí řádného hospodáře. Znamená to tedy, že 

společníci nebo jimi pověření jednatelé resp. manažeři jsou omezování při rozhodování ve 

společnosti mírou rizika, které je zákonitě spjato s daným podnikatelským rozhodnutím. 

Jednatel tedy může upřednostňovat podnikatelské rozhodnutí, které je méně rizikové, čímž 

neohrozí společnost a splní povinnost jednání s péčí řádného hospodáře, ale na úkor vyššího 

prospěchu společnosti. Stávající právní úprava povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře do 

jisté míry brzdí a omezuje ekonomický rozvoj společností.  

Pravidlo podle § 79a obchodního zákoníku, podle kterého je společník povinen při 

plnění svých povinností postupovat s péčí řádného hospodáře, nově nahrazuje, resp. rozšiřuje 

tzv. pravidlo podnikatelského úsudku podle § 51 ZOK, podle nějž:  

,,Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském 

rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném 

zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno 

s nezbytnou loajalitou.“ 
52

 

Rozhodnutí, zda statutární orgán společnosti jednal podle pravidla podnikatelského 

úsudku nebo nikoliv, bude příslušet soudům. Pouze praxe ukáže, na základě kolika a kterých 

konkrétních podmínek budou soudy rozhodovat o pravidlu podnikatelského úsudku. Soudy by 

však měly nejprve zkoumat skutečnosti podle § 51 ZOK, zda statutární orgán jednal v dobré 
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víře, zda mohl rozumě předpokládat, že jedná informovaně a jestli mohl rozumě předpokládat, 

že jedná v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Pokud budou soudy čerpat z cizího práva, 

budou pravděpodobně také zkoumat, zda nedošlo k plýtvání zdrojů společnosti, zda nedošlo 

k zvlášť hrubé nedbalosti nebo například zda v daném případě neexistoval osobní zájem 

statutárního orgánu.  

Podstatné je, že nová právní úprava především výrazně posiluje postavení člena 

statutárního orgánu, který jedná korektním manažerským způsobem. Pouze v případě, že 

dotyčný poruší povinnost loajality ke společnosti, nebude moci být aplikováno pravidlo 

podnikatelského úsudku. Pravidlo bude moci být aplikováno pouze tehdy, bude-li se skutečně 

a výhradně jednat o podnikatelské rozhodnutí. Člen orgánu tak bude mít volnější ruce. Bude 

moci v prvé řadě myslet na to, jak korporaci vydělat peníze, a ne na to, jak se chránit před 

svou odpovědností za riziková rozhodnutí.
53

 

Pravidlo jednat s péčí řádného hospodáře se však novým zákonem o obchodních 

korporacích z úpravy obchodních společností nevytrácí. Toto pravidlo bylo upraveno 

snížením odpovědnosti za riziková rozhodnutí člena příslušného orgánu a bylo rozšířeno o 

řadu novinek. Podle autora jsou nejzajímavějšími novinkami vydání prospěchu a 

problematika týkající se pokynů nejvyššího orgánu ohledně obchodního vedení. 

V případě, že člen voleného orgánu obchodní korporace poruší pravidlo péče řádného 

hospodáře, tedy pravidlo jednat pečlivě a loajálně, tak mu § 53 odst. 1 ZOK stanovuje vydat 

obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal, nebo 

alternativně (není-li vydání prospěchu možné) jeho peněžitou náhradu.
54

   

Zaměříme-li se na problematiku týkající se pokynů nejvyššího orgánu ohledně 

obchodního vedení, je třeba si ujasnit, že podle ZOK nadále náleží obchodní vedení volenému 

členovi statutárního orgánu. To znamená, že této osobě nikdo není oprávněn udělovat pokyny 

týkající se obchodního vedení.  

Zopakujme, že poruší-li člen statutárního orgánu pravidlo jednat s péčí řádného 

hospodáře, hrozí mu odpovědnost za případnou škodu, kterou obchodní korporace jeho 

jednáním utrpí. 
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Podle § 51 odst. 2. ZOK může oprávněný člen statutárního orgánu kapitálové 

společnosti požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se 

obchodního vedení. Udělí-li nejvyšší orgán takový pokyn na základě žádosti člena 

statutárního orgánu obchodní korporace, nebude se již jednat o pokyn protiprávní ze strany 

nejvyššího orgánu společnosti. V případě, že nejvyšší orgán společnosti pokyn na žádost 

statutárního orgánu udělí, tak by odpovědnost za obchodní rozhodnutí neměl nést tento 

statutární orgán.
55

 

Je vhodné si uvědomit, že pokud statutární orgán požádá o pokyn nejvyšší orgán 

společnosti, tak jej není nejvyšší orgán povinen udělit, protože ze zákona obchodní vedení 

náleží statutárnímu orgánu. 

Případné spory mezi jednotlivými orgány společnosti ohledně odpovědnosti za 

podnikatelská rozhodnutí budou muset řešit příslušné soudy. 

3.1.2.5. Zákonné ručení společníků s.r.o. podle zákona o obchodních korporacích 

Při rozebírání ručení společníků je dobré poukázat, jaké jsou podstatné rozdíly této 

problematiky mezi osobními a kapitálovými obchodními společnostmi. 

V případě osobních společností je rozsah ručení společníků veřejné obchodní 

společnosti a komplementářů komanditní společnosti neomezený a neměnný. Jejich ručení 

představuje ochranu třetích osob, které s nimi vstupují do právních vztahů. U kapitálových 

společností, jako je například společnost s ručením omezeným, ručení společníků za dluhy 

společnosti v průběhu času vzniká, zaniká a mění svůj rozsah a to zcela nezávisle na vůli 

věřitelů.
56

 

Společnost s ručením omezeným je vymezena § 132 ZOK jako ,,společnost, za jejíž 

dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti 

podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění“.
57

  

Společníci ručí za jakékoliv dluhy společnosti, protože okruh dluhů není nijak 

omezen. Společníci začínají ručit za dluhy společnosti dnem vzniku samotné společnosti nebo 

v případě bude-li do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu. Ručení 
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společníků je omezeno výší souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu 

zápisu v obchodním rejstříku. Společníci jsou tak motivováni k řádnému a včasnému splnění 

vkladové povinnosti. Znamená to, že čím dříve všichni společníci splatí celou výši všech 

vkladů, tím dříve nebudou muset ručit za dluhy společnosti. Ručení společníků zaniká 

zápisem o úplném splacení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 

3.1.2.6. Rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady s.r.o. 

Jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti s ručením omezeným 

představuje stav, který je ideálem pro řadu podnikatelů.
58

 Nedochází ke sporům nebo 

rozdílným názorům v obchodním vedení společnosti. Na druhou stranu v případě více 

společníků lze říci, že více hlav více ví a odpovědnost za podnikatelská rozhodnutí se 

rozprostírá na všechny společníky stejně.  Přesto, že se zdá rozhodování jediného společníka 

jednodušší a výhodnější, má i tato problematika jasná pravidla a musí splňovat náležitosti 

dané právní úpravou. Tato právní úprava se v čase vyvíjí a mění. Nejpodstatnější změna byla 

přijata 1. ledna 2012. Před tímto datem v problematice jediného společníka kapitálové 

společnosti platilo, že usnesení valné hromady není právním úkonem.  

Po 1. lednu 2012 byla přijata novela, která mění dosavadní úpravu tak, že rozhodnutí 

jediného společníka je nyní právním úkonem ve smyslu § 34  ObčZ. Navíc zákon vyžaduje, 

aby o určitém rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady kapitálové 

obchodní společnosti byl pořízen notářský zápis a to ve formě standardního notářského zápisu 

o právním úkonu podle § 62 a násl. NotŘ.
59

 

Od 1. ledna 2014 začne platit nová pravidla úpravy rozhodování jediného společníka 

v působnosti valné hromady kapitálové obchodní společnosti. Novou úpravu najdeme v § 12 

ZOK, ve kterém je stanoveno stejně jako v dosavadním ObchZ, že: ,,působnost nejvyššího 

orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník. Vyžaduje-li tento zákon nebo jiný 

právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou 

listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny“.
60

 V nové úpravě je nadále 

požadována náležitá forma rozhodnutí jediného společníka, tedy forma notářského zápisu. 
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Nová úprava jediného společníka vychází z podstatné části z nynějších předpisů, ale 

nově je rozšířena například o důvody neplatnosti rozhodnutí jediného společníka. Dovolávat 

se neplatnosti rozhodnutí jediného společníka může člen statutárního orgánu, člen dozorčí 

rady nebo likvidátor. Na rozdíl od právní úpravy v obchodním zákoníku se nově nebude moci 

dovolávat neplatnosti rozhodnutí jediného společníka insolvenční správce. 
61

 

3.1.2.7. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákoně o obchodních korporacích 

Od dispozice kogentní právní normy není možné se odchýlit. Jejím opakem je právní 

norma dispozitivní. Adresáti takové normy si mohou dohodnout vlastní pravidla, pokud tak 

neučiní, platí dispozitivní právní úprava.  

ZOK neobsahuje žádnou obecnou úpravu své kogentnosti či dispozitivnosti. Pro 

určení zda se jedná o úpravu kogentní nebo dispozitivní musíme vycházet z pravidla nového 

občanského zákoníku, které stanovuje:  

,,Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti 

odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo 

právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“
62

 

Problematika kogentnosti a dispozitivnosti norem je velmi rozsáhlá a složitá. Z řady 

příkladů pro ukázku jak nahlížet na tuto problematiku autor vybral tři, které mu připadaly 

zajímavé. 

Vztahy se třetími osobami 

Pokud je uzavírána společenská smlouva, tak na základě této smlouvy vznikají účinky 

mezi zakladateli dané společnosti a vznikají také účinky vůči samotné společnosti, která je 

smlouvou vytvářená. Tím vznikají rovněž činky smlouvy vůči třetím osobám (např. 

věřitelům), které dobrovolně či nedobrovolně vstupují s takto vytvořeným subjektem do 

právních vztahů. Úprava společenské smlouvy je kogentní a to z důvodu, že by nebylo možné, 

aby každý věřitel nejprve musel prostudovat společenskou smlouvu dané korporace, aby 

zjistil, jaká je úprava možného vztahu mezi jím a korporací. Tím můžeme vyloučit z rozsahu 
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dispozitivnosti úpravu jednání vůči třetím osobám a rozsahu odpovědnosti společníků za 

závazky společnosti.
63

 

Organizace společnosti 

V rámci problematiky kogentní a dispozitivní úpravy s.r.o. je třeba se zamyslet, 

nakolik se může společenská smlouva odchýlit od zákona při utváření jednotlivých orgánů 

společnosti, při určení jejich pravomocí a vztahů mezi nimi. Z důvodu narušování veřejného 

pořádku, které by nastalo v důsledku vzniku právních forem, se kterými zákonodárce 

nepočítal a z důvodu ochrany věřitelů, nepřísluší zakladatelům upravovat základní 

organizační strukturu společnosti s ručením omezeným. To znamená, že zakladatelská 

smlouva nemůže společnost zbavit povinnosti vytvářet orgány, které u s.r.o. předpovídá 

zákonodárce. Nelze také omezovat pravomoci jednotlivých orgánu společnosti, které 

zákonodárce předpokládá. Společnost však může vytvořit další orgány, které budou mít 

doplňkovou poradní či kontrolní funkci.
64

 

Práva a povinnosti společníků 

Z problematiky práv a povinností společníka ke společnosti vychází, že společník 

může společenskou smlouvou své postavení oproti zákonné úpravě zhoršit, ale jsou zde určitá 

omezení. Společník nesmí zasáhnout do samotné podstaty institutu společnosti. Jeho účast 

musí směřovat k tomu, aby se společnosti pobíral zisk nebo jiné výhody. Zároveň se nemůže 

zcela zříci účasti na řízení korporace, protože by již nebyl společníkem. Z opačného pohledu 

společníci ve společenské smlouvě nemohou zhoršit postavení korporace ve vztahu ke 

společníkům. Z důvodu, že korporace není stranou společenské smlouvy, není schopna bránit 

se zhoršení svého postavení při změně nebo při utváření společenské smlouvy. Dohoda 

společenská smlouvy by nesplňovala požadavek § 1 odst. 2 NObčZ, protože by omezovala 

zákonná práva osoby, jež není její stranou.
65
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3.2. Praktický pohled na rekodifikaci legislativy s.r.o. 

V rámci této kapitoly bylo provedeno dotazníkové šetření se zaměřením na 

problematiku nové legislativy platné od 01.01.2014. Dotazování proběhlo prostřednictvím 

servrů www.vyplnto.cz a www.survio.cz v březnu a dubnu 2013 a celkem se jej zúčastnilo 80 

respondentů. Dotazník celkem o osmi otázkách je uveden v příloze č. 1. Cílem a požadavkem 

autora bylo, aby se tohoto šetření zúčastnilo alespoň 100 osob, aby výsledky šetření 

představovaly dostatečný vzorek s vyšší vypovídací schopností. Počet osmdesáti 

dotazovaných je však podle autorových požadavků málo, proto považuje výsledky výzkumu 

za výsledky s nedostatečnou vypovídací schopností. Pro čtenáře, kteří s tímto tvrzením 

nesouhlasí, se autor rozhodl výsledky dotazníkového šetření v práci uvést a okomentovat a 

zhodnotit.  

Prostřednictvím první otázky dotazníku (viz příloha č. 1), bylo zjišťováno, z jakého 

titulu dotyčný respondent zná problematiku společnosti s ručením omezeným. Z celkového 

počtu 80 respondentů, jich přesná polovina, tedy 50 % odpověděla, že znalost této 

problematiky má pouze teoretickou. Zbylých 50 % dotazovaných se vyjádřilo, že jejich 

znalost právní úpravy a problematiky společnosti s ručením omezeným je z pohledu řadového 

zaměstnance (20 %), najatého manažera (10 %), z titulu člena představenstva nebo dozorčí 

rady, případně jiného orgánu společnosti (10 %), nebo z titulu člena statutárního orgánu, jež je 

zároveň společníkem (10 %). Graficky znázorněno v příloze č. 2, Obrázek 0.1. 

Z výše uvedeného lze vyvodit závěr, že polovina respondentů nějaké praktické 

zkušenosti a znalosti s problematikou společnosti s ručením omezeným. 

Druhá otázka dotazníku řešila respondentův vztah ke společnosti s ručením 

omezeným, se kterou je spjat podle otázky č. 1 nebo, který obor je dotazovanému 

z profesního hlediska nejbližší. Podle dat výzkumu se 40 % dotazovaných zabývá obchodem, 

zbylých 60 % se jednotlivě po 10 % zabývá jinými obory a činnostmi. Znamená to tedy, že na 

následující otázky dotazníkového šetření, které se už týkají konkrétních změn legislativy 

společnosti s ručením omezeným, odpovídá jedna nejpočetnější skupina respondentů a to 

skupina zabývající se obchodem. V případě, že by čtenář shledal počet respondentů 

dostatečným a tedy vypovídací schopnost tohoto výzkumu jako relevantní, může z něj vyvodit 

názor na změny nové legislativy jedné podstatně velké skupiny dotazovaných. Grafické 

znázornění je k dispozici v příloze č. 2, Obrázek 0.2. 

http://www.vyplnto.cz/
http://www.survio.cz/
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Třetí otázka výzkumu řeší, zda dotyčný respondent vůbec zaznamenal změnu 

legislativy upravující problematiku společnosti s ručením omezeným. 40 % respondentů na 

tuto otázku odpovědělo, že změnu legislativy nezaznamenali, protože se v této problematice 

nepotřebují orientovat. Po podrobném prozkoumání dat tazateli vyšlo, že oněch 40 % 

dotazovaných jsou lidé, kteří v první otázce odpověděli, že jsou s problematikou úpravy 

společnosti s ručením omezeným seznámení jen v teoretické rovině. Zbylých 60 % 

dotazovaných přesně na půl odpovídá, že změnu legislativy zaznamenali a v rámci profesních 

potřeb nastudovali (30 %) a druhá polovina, že změnu nezaznamenala, ale novinku musí 

nastudovat. Na základě této otázky se lze ptát, zda zákonodárce u tak rozsáhle změny jakou je 

významná úprava občanského zákoníku a obchodního zákoníku ponechal dostatečný časový 

prostor pro seznámení veřejnosti s danou látkou a zda dostatečně nové změny prezentuje. 

Grafické znázornění jednotlivých odpovědí je k dispozici v příloze č. 2, Obrázek 0.3. 

Čtvrtá otázka dotazníku hledá odpověď, zda je v pořádku, že se Nový občanský 

zákoník vydává některých doposud zažitých právních řešení a vydává se cestou, kdy chce 

v soutěži právních řádů vytvořit prostředí příznivé investování a obchodu i za cenu vzdání se 

některých národních specifik. Respondenti se měli vyjádřit, zda je toto správná cesta při 

dnešních podmínkách globalizované konkurence a konkurence uvnitř Evropské unie. 40 % 

dotázaných tuto cestu považuje za správnou, 30 % s ní nesouhlasí a 30 % na otázku neokázalo 

odpovědět. Grafické znázornění je k dispozici v příloze č. 2, Obrázek 0.4. 

Jedna z nejpodstatnějších změn nastupující legislativy je úprava základního kapitálu 

s.r.o. a minimální požadavek na minimální vklad společníka. Minimální výše základního 

kapitálu nově není stanovena a minimální výše vkladu začíná na částce 1 Kč. Čtvrtá otázka 

tedy řeší, jak veřejnost vnímá tuto nejpodstatnější změnu legislativy společnosti s ručením 

omezeným. V této otázce bylo možno označit více odpovědí.  

50 % respondentu má dojem, že nová úprava vytváří prostor pro nekalé praktiky 

podnikatelů, kteří již nebudou muset ručit alespoň poměrnou výší nesplaceného vkladu 

základního kapitálu (200 tis. Kč).  40 % dotázaných spoléhá na serióznost podnikatelů a 

předpokládají, že novinka odstraní bariéry vstupu v podobě vysokého základního kapitálu 

(200 tis. Kč) začínajícím podnikatelům. A konečně 30 % respondentů spatřuje v této nové 

úpravě nesmyslné přibližování kapitálové s.r.o. směrem ke společnostem osobním. 

Podle výsledků tohoto dotazníku existuje mezi odpověďmi respondentů rozpor, když 

přibližně polovina z nich vnímá novou úpravu základního kapitálu a minimální výše vkladu 
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spíše pozitivně a druhá polovina naopak negativně. Zda se některý z těchto pohledů potvrdí, 

však ukáže až praxe. Grafické znázornění je k dispozici v příloze č. 2, Obrázek 0.5. 

V případě 6. otázky jsou respondenti více než z poloviny (62,5 %) přesvědčeni, že 

úprava, jež umožňuje společnosti s ručením omezeným nově vydávat kmenové listy a tím 

dovoluje společníkovi drobit svůj celkový podíl, není vhodné řešení, protože se tím s.r.o. 

přibližuje k úpravě akciové společnosti. 37,5 % dotázaných v této úpravě vidí posílení statutu 

kapitálové společnosti.  Grafické znázornění je k dispozici v příloze č. 2, Obrázek 0.6. 

Sedmá otázka dotazníkového šetření řeší, zda je dobře, že byla snížena odpovědnost 

volených členů orgánů společnosti s ručením omezeným novým pravidlem podnikatelského 

úsudku. Výrazná většina respondentů (70 %) považuje tuto novou úpravu za správnou, 

protože rozvazuje ruce zejména manažerům, kteří se mohou naplno věnovat obchodu a jiným 

důležitým činnostem potřebným k provozu příslušného podniku a nejsou tak omezováni 

odpovědností za svá riziková rozhodnutí. 30 % respondentů potom považuje novou úpravu 

podnikatelského úsudku za vhodnou, protože povede k neúspěchům společností z důvodu 

přílišného riskování svých manažerů, kteří nebudou tak svazováni odpovědností za 

podnikatelská rozhodnutí. Grafické znázornění je k dispozici v příloze č. 2, Obrázek 0.7. 

Poslední osmá otázka se respondentů ptá, zda vítají novou úpravu občanského 

zákoníku, který preferuje dispozitivní ustanovení před ustanoveními kogentními. Mezi 

jednotlivci. 40 % dotázaných na tuto otázku nezná odpověď, dalších 40 % ji vítá a zbylých 20 

% ji nepovažuje za vhodnou. Opět se jedná o novinky, které mohou být zneužity v řadě 

případů, ale odpověď na to jaké bude mít nová úprava důsledky, ukáže až čas a praxe. 

Grafické znázornění je k dispozici v příloze č. 2, Obrázek 0.8. 

4. Návrhy a doporučení ve vztahu k jednotlivým právním 

úpravám 

4.1. Návod na založení společnosti s ručením omezeným 

Uvažujme založení a vznik fiktivní společnosti s ručením omezeným, dvěma osobami, 

budoucími společníky X a Y. Zvolíme postup shodný s postupem, jež je uveden ve 2. kapitole 

postup založení a vzniku společnosti s ručením omezeným viz výše a postupně se zastavíme u 

jednotlivých bodů při aplikaci nové legislativy. 
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Společníci X a Y se rozhodli, že chtějí podnikat ve stavebnictví a k 1.1.2014 založí  

společnost s ručením omezeným. 

V první řadě by společníci měli sestavit kvalitní podnikatelský plán. Doporučena 

podoba a obsah podnikatelského plánu jsou rozebrány v kapitole 2.5.1.1. Autor považuje 

podnikatelský záměr za ten nejdůležitější dokument, který společnost s ručením omezeným 

doprovází před a při jejím založení. Obsahuje totiž tu hlavní ideu, know-how a cíle podnikání. 

Předpokládejme tedy, že budoucí společníci sestaví kvalitní podnikatelský plán, který bude 

představovat podstatu podnikání společnosti. 

Jakmile budou mít společníci jasno v otázce směřování jejich podnikání, můžeme jim 

doporučit, aby si sepsali předběžnou smlouvu, která je zaváže k dodržení všech kroků, které 

jsou potřeba, aby bylo postupováno podle podnikatelského plánu. 

Pokud budoucí společníci přistoupí k sepsání předběžné smlouvy, bude pro ně již 

jednoduché sepsat smlouvu společenskou, která bude plnit zásadní zřizovací a organizační 

funkci uvažované společnosti a bude společnost doprovázet v průběhu jejího života.  

Předmět podnikání je uveden ve společenské smlouvě viz příloha č. 3, článek IV. Je 

zapotřebí, aby v souvislosti s předmětem podnikání budoucí společníci splňovali podmínku 

odborného vzdělání a praxe, případně aby tuto podmínku přenesli na odpovědného zástupce 

v případě, že ji sami nesplňují.  

Ze společenské smlouvy podle přílohy č. 3 vyplývá, že si budoucí společníci po 

dohodě volí obchodní firmu Kvalitní stavby, s.r.o. a pod touto firmou bude podnikatelská 

jednotka činit všechny právní úkony. V tomto dokumentu je též mimo jiné uvedena adresa 

místa a sídla společnosti.  

Začínajícím podnikatelům můžeme doporučit, aby z počátku svého podnikání zvolili 

virtuální kancelář jako své první sídlo společnosti. Důvodem je minimalizace nákladů 

v počátku podnikání. Pokud to bude vyžadovat předmět podnikání, tak si mohou například 

pronajmout i nějaký sklad, ten však budou muset označit jako provozovnu. 

Na všech obchodních listinách budou muset podnikatelé uvádět údaj o své obchodní 

firmě, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Údaje jsou uvedeny ve společenské 

smlouvě, viz příloha č. 3, kromě identifikačního čísla, které obdrží až po založení společnosti. 
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Výčet ujednání o působnosti valné hromady je uveden ve společenské smlouvě 

v příloze č. 3 ve článku VIII. V té samé příloze najdeme podmínky svolávání nejvyššího 

orgánu pod článkem IX. 

Vymezení jednatelů, jejich povinností a práv najdeme v článku X. téže přílohy jako u 

předchozího. 

Ve společenské smlouvě je stanovena výše základního kapitálu na 180000Kč. Je tomu 

tak především z praktických důvodů, aby si čtenář uvědomil jednu z nejzásadnějších novinek, 

že podle nové legislativy není stanovena povinná minimální výše základního kapitálu. Tedy 

nemusí být základní kapitál stanoven ve výši min. 200000. Výše vkladů jednotlivých 

společníků je rozdílná, je tomu tak z praktického hlediska, aby ve dvoučlenné společnosti měl 

jeden ze společníků hlavní slovo v rámci podnikatelských rozhodnutí. Podle nové legislativy 

má každý společník jeden hlas na 1 Kč vkladu. 

V našem příkladě autor vypustil otázku kmenových listů, protože ji považuje u 

začínající společnosti za nepodstatnou, její aplikace totiž přináší zbytečnou administrativu. Ve 

společenské smlouvě však zavedení institutu kmenových listů není vyloučena.  

Společenská smlouva v našem případě nehovoří o přijetí stanov, čili společníci se 

rozhodli, že stanovy nevytvoří, ale jejich přijetí v budoucnu není smlouvou vyloučeno. 

Před vznikem společnosti, tedy během procesu jejího zakládání je potřeba opatřit 

potřebná podnikatelská oprávnění. V našem případě se bude jednat zpravidla o živnostenská 

oprávnění, jejichž potřeba je dána předmětem podnikání uvedeného ve společenské smlouvě 

příloze č. 3, ve článku IV. Zakladatelé by měli zvolit možnost získání živnostenského 

oprávnění průmyslovým způsobem, aby nemuseli vyřizovat a platit za jednotlivá oprávnění 

zvlášť. 

Ve společenské smlouvě je dále určen správce vkladů budoucí společník Y. Jeho 

úkolem je spravovat vklady až do samotného vzniku společnosti. 

Následuje vydání živnostenských nebo jiných podnikatelských oprávnění a nic nebrání 

tomu, aby v devadesátidenní lhůtě všichni zakladatelé společně podali návrh na zápis do 

obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového resp. krajského soudu. V Praze vede 

obchodní rejstřík Městský soud.  

Dnem zápisu do obchodního rejstříku, vzniká naše uvažovaná společnost.
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4.2. Přehled vybraných změn legislativy, jejich hodnocení, návrhy a doporučení 

 

 

Tabulka 4.166 

Pořadí Problematika Vnímání Stávající úprava ObchZ, ObčZ Nová úprava ZOK, NObčZ Návrhy a doporučení 

1. 
Základní kapitál a 

minimální vklad 

s.r.o. 

Pozitivní 
Minimální hranice ZK = 200000Kč, 

min. vklad společníka = 20000Kč 
x Volit vždy větší výši ZK a vkladů, z 

důvodu snažšího dosažení na cizí zdroje 

a lepší vnímání veřejnosti a obchodních 

partnerů. Negativní x 
Minimální hranice ZK = zrušena, min. 

vklad společníka = 1Kč 

2. Kmenové listy 

Pozitivní Neexistují x 
Institut kmenových listů umožňuje 

drobit podíl společníka s.r.o., navíc s 

nimi nelze obchodovat na evropském 

regulovaném trhu. Doporučení - 

nezavádět. 
Negativní Neexistují 

Náležitosti kmenového listu jsou 

uvedeny v § 138 ZOK 

3. 
Podnikatelský 

úsudek 

Pozitivní x upravuje§ 51 ZOK 
Posílení postavení člena statutárního 

orgánu, který jedná korektním 

manažerským způsobem. Manažer by 

však měl dbát na pravidlo jednat pečlivě 

a loajálně.  
Negativní upravuje § 79 a ObchZ x 

                                                 
66

 Vlastní zdroj. 
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5. Závěr 

Předmětem a cílem práce bylo ukázat na praktickém příkladě postup založení a vzniku 

společnosti s ručením omezeným dle stávající a nové právní úpravy, v rámci toho sepsat 

vhodnou společenskou smlouvu a poukázat na přínosy a nedostatky příslušných právních 

úprav dané problematiky.  

Nejprve byl v 2. kapitole čtenář seznámen se základní teorií společnosti s ručením 

omezeným. 

Ve 3. kapitole následovalo seznámení se s vybranými novinkami, jež s sebou 

rekodifikace této problematiky přináší. Za nejpodstatnější novinky autor považuje zrušení 

minimální povinné hranice základního kapitálu, zavedení institutu kmenových listů a úpravu 

pravidla jednání s péčí řádného hospodáře, kterou rozšiřuje podnikatelský úsudek.  

V rámci 3. kapitoly bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit, jak 

odborná veřejnost vnímá změnu nové legislativy v souvislosti s právní úpravou společnosti 

s ručením omezeným. Autor si dal při realizaci dotazníkového šetření podmínku získat 

odpovědi alespoň od 100 respondentů, aby mohla být data považována za dostatečně 

representativní. Tato podmínka z technických důvodů nebyla splněna, a proto musí být 

konstatováno, že dotazníkové šetření nepřineslo očekávané. Nicméně výsledky tohoto 

výzkumu jsou v práci k dispozici, v případě, že by měl čtenář na podmínku počtu respondentů 

benevolentnější názor.  Výsledky jsou okomentovány. 

Čtvrtá kapitola byla pojata jako praktický návod pro čtenáře na založení a vznik 

společnosti s ručením omezeným. Jsou v ní popsány jednotlivé kroky s odkazem na právní 

úpravu nebo teorii a také na společenskou smlouvu upravenou podle nové legislativy.  

Cílem práce nebylo a nebylo to ani dost možné, zabývat se detailně všemi novinkami, 

která změna občanského a obchodního zákoníku přináší. V práci byla zpracována látka, která 

autorovi přišla v rámci založení a vzniku společnosti s ručením zajímavá a podstatná. 

Jelikož nová úprava zavádí řadu novinek, odhaduje se velmi těžko, zda bude ku 

prospěchu veřejné společnosti nebo nikoliv. Podle autorova názoru vycházejícího z výsledku 

tabulky 4.1 významné výhody pro veřejnost co se týče problematiky společnosti s ručením 

omezeným nová legislativa nepřináší. Každý má právo na názor, ale rozhodující slovo budou 

mít soudy, které v rámci této problematiky vyvodí příslušnou judikaturu. 
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Seznam zkratek 

 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

Kč  Koruna česká 

ObčZ   zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

ObchZ  zákon č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 

NObčZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

Resp.  respektive 

ZOK  zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1  

- Dotazník 

Příloha č. 2  

- Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření  

Příloha č. 3 

- Společenská smlouva 

 


