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Anotace 

Bakalářská práce se v úvodní kapitole zabývá právní úpravou obchodních společností, která je 

především upravena v zákonu o obchodních korporacích. Mezi osobní obchodní společnosti 

patří veřejná obchodní společnost a komanditní společnost a mezi kapitálové obchodní 

společnosti se řadí společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Autor se v práci 

zmiňuje i o dvou nadnárodních obchodních společnostech a mezi ně patří Evropská 

společnost a Evropské hospodářské zájmové sdružení.  

V další kapitole autor popisuje postup při založení jednotlivých obchodních společností a 

také, podmínky nutné k legalizaci společnosti a jejího vzniku.  

Závěrem se autor zamýšlí nad využitelnosti obchodních společností ve strojírenství a to 

především těch kapitálových. Dále doplňuje svůj výstup statistickými údaji o počtu 

obchodních kapitálových společností založených v posledních letech.  

Klíčová slova 

Zákon o obchodních korporacích, založení obchodní společnosti, obchodní rejstřík, vznik 

obchodní společnosti 

Annotation 

Bachelor's thesis in the introductory chapter deals with legal regulation of business 

companies, which is primarily governed by the Business Corporations Act. Among the 

personal business of the company include a public company and a limited partnership 

between capital companies include limited liability company and joint-stock company. The 

author also mentions two multinational companies and these include European companies and 

European Economic Interest Grouping. 

In the next chapter, the author describes the process of establishing individual companies and 

also the conditions necessary for the legalization of the company and its foundation. 

Finally, the author reflects on the applicability of companies in the engineering and especially 

those of capital. Further completing his climb statistics on the number of business capital 

companies established in recent years. 
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Business Corporations Act, Business Register, Formation of a business corporation, 

Incorporation of a business corporation  
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1. Úvod 

Téma zakládání obchodních společností jsem si vybral hlavně z důvodu jeho 

aktuálnosti. Od 1. ledna 2014 začal být v účinnosti zákon o obchodních korporacích, jenž 

z části nahradil starý obchodní zákoník. Přinesl s sebou celou řadu zásadních změn, které chci 

uvést a přiblížit tak tuto problematiku. 

Při volbě právní formy podnikání je nezbytné v každé konkrétní situaci zvážit 

přednosti a nedostatky právních forem, které přicházejí v úvahu pro efektivní fungování 

podniku v měnících se podmínkách. 

V bakalářské práci se budu zabývat právní úpravou obchodních společností a jejich 

typů podle nového zákona o obchodních korporacích. Uvedu veškeré typy obchodních 

společností, to znamená veřejnou obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), 

společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciovou společnost (a.s.). 

Zmíním se ale také o méně známých typech obchodní společností a to evropské 

hospodářské zájmové sdružení (EHZS) a evropská společnost (ES). 

Cílem bakalářské práce je srozumitelně podat dostatek informací o obchodních 

společnostech. To znamená zjednodušit situaci těm, kteří se rozhodli založit si obchodní 

společnost, ale v naší nové právní úpravě se příliš neorientují. A v neposlední řadě pak vybrat 

vhodné typy obchodních společností pro obor strojírenství. 

Vzhledem k rozsahu problematiky se však nebudu v této bakalářské práci zabývat 

všemi právními zákony a ustanoveními, ale vyberu pouze ty nejdůležitější a nejzásadnější pro 

založení nové obchodní společnosti. 
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2. Právní úprava obchodních společností a jejich typů podle 

zákona o obchodních korporacích 

Úvod této kapitoly se zaměří na rozdělení obchodních korporací podle zákona č. 

90/2012 sb. o obchodních korporacích, dále uváděno pouze jako ZOK. V následujícím 

schématu můžeme vidět, že obchodní korporace se dělí na obchodní společnosti osobní a 

kapitálové. Mezi osobní patři veřejná obchodní společnost (v. o. s.) a komanditní společnost 

(k. s.). Mezi kapitálové nejvíce známá společnost s ručením omezením (s. r. o.) a akciová 

společnost (a. s.). Dále jsou ve schématu uvedeny i dvě nadnárodní uskupení a těmi jsou 

evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS), které se řadí mezi osobní obchodní 

společnosti a evropská společnost (ES), kterou řadíme do kapitálových obchodních 

společností. 1 

 

Obrázek č. 1 – Schéma rozdělení obchodních společností 

 

Mezi nejdůležitější rozdílné charakteristické znaky osobních a kapitálových 

společností je nutný počet osob neboli společníků potřebných k založení společnosti. U 

osobních společností je nutnost alespoň dvou osob, u kapitálových je možnost založení i jedné 

jediné osoby. Dalším znakem je vkládání peněžních prostředků, kde u osobních společností 

jsou vklady dovoleny ale nikoli nařízeny, zatímco u kapitálových je vklad zákonem nařízen. 

Osobní obchodní společnosti nevytváří základní kapitál na rozdíl od těch kapitálových, jak už 

                                                           
1 Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 191, ISBN 978-80-7380-524-1 
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z názvu vyplývá. Kapitálové obchodní společnosti jsou povinni řídit se zákonem a vytvářet 

základní kapitál ve výši stanovené zákonem nebo právním jednáním. 

Dalším rozdílem je ručení společníků. Zatím co v osobních společnostech je ručení 

společníků za dluhy společnosti s výjimkou komanditistů neomezené, v kapitálových 

společnostech společníci za dluhy společnosti ručí omezeně nebo vůbec.  

U osobních společností je podíl společníka s výjimkou podílu komanditisty 

nepřevoditelný, u kapitálových společností je podíl společníka představován cenným papírem. 

Zánik účasti společníka u osobních společností může vyústit ve zrušení společnosti 

nebo v likvidaci, v kapitálových společnostech zrušení společnosti v případě zániku účasti 

společníka nehrozí. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2   Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 193, ISBN 978-80-7380-524-1 
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2.1 Veřejná obchodní společnost 

Podle § 95 odstavec 1 je veřejná obchodní společnost definována jako společnost 

alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za 

její dluhy společně a nerozdílně. 

Veřejná obchodní společnost je jedna z nejstarších forem osobních společností. Její 

počátky vzniku sahají až do doby starověkého Říma. Hlavním znakem tohoto druhu obchodní 

společnosti je využití přínosu každého společníka v úzké vazbě na společné podnikání. 

Výhodou tohoto typu společnosti je bezpochyby, že společníci ručí věřiteli společně. Věřitel 

si tak může vybrat, v jakém rozsahu bude uplatňovat nárok na pohledávku. Tím společnost 

zvyšuje své šance k navazování obchodních vztahů díky větší důvěryhodnosti. 3 

Základním znakem v.o.s. je společenská smlouva, kterou se společnost řídí spolu se 

zákonnými ustanoveními. Společenská smlouva obsahuje kromě uvedených ustanovení v  

NOZ § 123 odst. 1 a podle zákona o obchodních korporacích (§ 98) také: a) firmu společnosti, 

b) předmět podnikání společnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního 

majetku, a za c) určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě právnické 

osoby názvu (dále jen "jméno") a bydliště nebo sídla. 

Zákon o obchodních korporacích nechává na společnících, jakým způsobem si upraví 

společenskou smlouvu. Musí se však držet alespoň těchto základních pravidel dané zákonem. 

Společenská smlouva je hlavní listinou při zakládání v. o. s. a nutností pro splnění podmínek 

pro založení.4 

Velká změna oproti předchozímu platnému zákonu nastává v případech, kdy má dojít 

ke změně společenské smlouvy. Nyní může dojít ke změnám pouze za souhlasu každého ze 

společníků – nikoliv pouze většinou. Každý společník má jeden hlas, pokud to společenská 

smlouva neupravuje jinak. 

Dalším důležitým bodem je vklad. Veřejná obchodní společnost není povinna vkládat 

do společnosti vklad. Na vkladu se však mohou dohodnout společníci společně ve 

společenské smlouvě. Vkladem se myslí vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního 

kapitálu. Společník musí neprodleně peněžitým nebo nepeněžitým způsobem složit vklad, 

který je určený společenskou smlouvou. 

                                                           
3   Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 314, ISBN 978-80-7380-524-1 
4   Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 317, ISBN 978-80-7380-524-1 
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Novinkou v zákonu o obchodních korporacích u veřejné obchodní společnosti je 

možnost splatit vklady prací nebo službami. Musí s tímto krokem ovšem souhlasit všichni 

společníci a nesmí to odporovat podmínkám ve společenské smlouvě. Někdy dochází ke 

sporům, kdy není zřejmá hodnota práce nebo služby, kterou společník vkládá. O výši oceněné 

hodnoty vkladu většinou rozhoduje až soud. 5 

Ve veřejných obchodních společnostech se v rozhodovacích procesech dané zákonem 

rozhoduje kolektivním názorem všech společníků. Výjimka může však nastat, pokud se ve 

společenské smlouvě společníci dohodnou na jiné formě rozhodování. Může to být například 

většinové rozhodnutí, kdy ke schválení rozhodnutí stačí nadpoloviční většina společníků. 6 

Popsáno v (§ 105 ZOK) K rozhodování ve všech věcech společnosti je zapotřebí souhlasu 

všech společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Bohumil Havel, a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem, 2012, Nakladatelství Sagit, a.s., str. 72, ISBN 978-80-7208-923-9 
6 Jan Hejda a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích, Výklad jednotlivých ustanovení včetně jejich 

návaznosti na české a evropské předpisy, 2013, Linde Praha, a.s., str. 122, ISBN 978-80-7201-917-5 
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2.2 Komanditní společnost 

Komanditní společnost je společnost s minimálně dvěma společníky. Jeden z nich je 

komplementář, který ručí za dluhy společnosti celým svým majetkem a druhý komanditista 

ručící za dluhy společnosti pouze omezeně. 

V komanditní společnosti musejí být po celou dobu trvání komplementář a 

komanditista. 

Komplementář může být fyzická nebo právnická osoba, na kterou nebyl v posledních 

třech letech vyhlášen konkurs nebo nebyl v insolvenčním řízení. Musí splňovat všeobecné 

podmínky provozování živnosti, kterými jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Podíly 

komplementářů bývají stejné, pokud společenská smlouva neurčí jinak. Komplementář je tak 

statutárním orgánem společnosti, řídí společnost, ale zároveň ručí za dluhy neomezeně. 

Komanditista má na rozdíl od komplementáře zákonem stanovenou povinnost vkladu. 

Podobně jako u veřejné obchodní společnosti je možné provést vklad nejen peněžními 

prostředky, ale i prací nebo poskytnutím služeb. Výše vkladu se pak oceňuje ve společenské 

smlouvě. 

Novinkou zákona o obchodních korporacích je zavedení komanditní sumy. Jde o 

částku, která je určena společenskou smlouvou zapsanou do obchodního rejstříku. 

Komanditista ručí za dluhy komanditní společnosti. Komanditní suma musí odpovídat 

alespoň výši jeho vkladu.  7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7       Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 336-338, ISBN 978-80-

7380-524-1 
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2.3 Společnost s ručením omezeným 

Hlavním znakem společnosti s ručením omezeným je ručení společníků za dluhy ve 

výši, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle obchodního rejstříku. Změnou ovšem je, že 

ručení se posuzuje až v době, kdy společníci byli věřitelem k plnění vyzváni. 8 

Společnost s ručením omezením je nejznámějším a nejrozšířenějším typem 

společnosti. Podle § 11 ZOK může být společnost založena i jedním společníkem, a to 

fyzickou nebo právnickou osobou. V novém zákoně o obchodních korporacích činí minimální 

hodnota výše vkladu jednoho společníka nejméně 1 Kč, výše kapitálu je tak minimální. 

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezením je, jak zní v § 44 odst. 1 ZOK, 

valná hromada, popřípadě jí nahrazuje jediný společník, který společnost zastupuje. 9  

Valné hromadě nepřísluší průběžně kontrolovat činnosti společnosti a jejích orgánů, a 

to především jednatelů. Každý společník má však na valné hromadě právo na informace 

týkajících se bodů programu. Valná hromada zasedá v určitých intervalech, nejčastěji 

jedenkrát do roka, pokud společenská smlouva neurčí jinou frekvenci konání. Společníci mají 

právo na řízení společnosti na valné hromadě i mimo ní. Hlasování na valné hromadě je 

právním jednáním společníka. Společník se hlasování může účastnit osobně nebo 

prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Nově může být zástupcem i člen 

statutárního nebo kontrolního orgánu, což původně obchodní zákoník výslovně vylučoval. 

Zástupce společníka nemá pouze právo hlasovat, ale také právo požadovat vysvětlení, podávat 

návrhy a protinávrhy. Zástupce oznamuje dostatečně dopředu veškeré skutečnosti před 

samotným konáním valné hromady společníkovi veškeré skutečnosti, při kterých by mohlo 

docházet ke střetu zájmů se zájmy zástupce. Plná moc k zastoupení na valné hromadě nemusí 

být udělena formou notářského zápisu. 10 

Ke svolávání valné hromady jsou oprávněni a povinni orgán statutární (jednatel) a 

orgán kontrolní (dozorčí rada, je-li zřízena). Oprávněnými osobami svolávat valnou hromadu 

jsou v souladu se zákonnými podmínkami kvalifikovaný společník a každý jednotlivý 

společník.   

Ke svolávání valné hromady jednatelem dochází alespoň jednou za účetní období, 

obvykle 12 měsíců, ledaže ZOK nebo společenská smlouva určí jinak. Všechny ostatní valné 

                                                           
8   Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 348, ISBN 978-80-7380-524-1 
9   Jan Hejda a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích, Výklad jednotlivých ustanovení včetně jejich 

návaznosti na české a evropské předpisy, 2013, Linde Praha, a.s., str. 182, ISBN 978-80-7201-917-5 
10  Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 386, ISBN 978-80-7380-524-1 
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hromady, které nejsou zapsány ve společenské smlouvě nebo dané ZOK, jsou mimořádné. 

Jednatel svolává mimořádnou valnou hromadu v případech, kdy zjistí, že společnosti hrozí 

úpadek společnosti nebo je ohrožen cíl sledovaný společností. Dalším důvodem bývá 

zaniknutí funkce jednoho z jednatelů, protože valná hromada se musí konat do jednoho 

měsíce od ukončení funkce. Dále pak při vyloučení společníka se zpožděním s příplatkovou 

nebo vkladovou povinností. 

Ke svolávání valné hromady dozorčí radou dochází při zjištění nedostatků 

v činnostech společnosti nebo výkonu funkce statutárního orgánu, které by mohly ohrozit 

fungování společnosti.  

Svolávání valné hromady kvalifikovanými společníky nebo společníky dochází ve 

smyslu ustanovení § 187 odst. 2 ZOK, kdy je jednatel povinen svolat valnou hromadu do 

jednoho měsíce ode dne doručení žádosti o její svolání. Kvalifikovaní společníci, jejichž 

vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu nebo nově 10 % na hlasovacích právech, 

navrhují záležitosti společníkům k projednání.  

Pokud společnost nemá jednatele ani dozorčí radu, může valnou hromadu svolat 

kterýkoliv společník samostatně. K tomuto kroku dochází však v krajní nouzi, protože valnou 

hromadu svolává dozorčí rada nebo jednatelé, které určuje společenská smlouva. 11 

Pokud je s.r.o. založena jedním společníkem stačí k zápisu notářsky ověřená 

zakladatelská listina. Pokud společnost zakládá více společníků, je nutná společenská 

smlouva, která upravuje vnitřní fungování společnosti. 

Podle § 123 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: Zakladatelské právní jednání určí 

alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti, jaký má právnická osoba statutární 

orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo. Určí též, kdo jsou první členové 

statutárního orgánu. 

Kromě těchto náležitostí obsahuje společenská smlouva podle § 146 ZOK odstavec 1: 

a) firmu společnosti, 

b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti, 

c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, 

                                                           
11  Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 389-391, ISBN 978-80-7380-

524-1 
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d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, 

dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, 

e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, 

f) výši základního kapitálu a 

g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. 

Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje také § 146 ZOK odst. 2 

a) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, 

b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných 

orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou, 

c) určení správce vkladů a 

d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní 

kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu. 

Ke změnám ve společenské smlouvě může docházet pouze dohodou všech společníků 

nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu společnosti.  Jestliže dojde ke změně společenské 

smlouvy, je zapotřebí forma veřejné listiny.  12 

Splacení převzatého vkladu je nutné splatit ve lhůtě určené společenskou smlouvou, 

nejpozději však do 5 let od vzniku společnosti nebo od převzetí vkladové povinnosti za trvání 

společnosti. Pokud společník včas nezaplatí, musí hradit úrok z prodlení a v nejhorším 

případě může být i vyloučen ze společnosti. 

Společníci mají právo kontrolovat chod společnosti. Děje se tak nejčastěji na 

vrcholných jednáních nejvyššího orgánu společnosti. 

Novinkou je zařazení tzv. abandonního práva, kdy společník nehlasuje nebo se zdrží 

hlasování pro uložení povinnosti příplatku, může společnosti jednostranné oznámit, že 

vystupuje ze společnosti. Právo na vystoupení musí být uplatněno do 1 měsíce od uložení 

povinnosti příplatku. 13 

                                                           
12  Lucie Josková, Pavel Pravda, Zákon o obchodních korporacích s komentářem, 2015, GRADA Publishing,a.s., 

str. 19, ISBN 978-80-247-4834-4 
13  Bohumil Havel, a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem, 2012, Nakladatelství Sagit, a.s., str. 90,91, ISBN 978-80-7208-923-9 
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2.4 Akciová společnost 

Podle § 243 odst. 1 ZOK je akciová společnost definována jako společnost, jejíž 

základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. 

 Akciová společnost se považuje za tradiční formu obchodní korporace, kterou 

charakterizuje sdružení většího množství prostředků od jednoho nebo více investorů. Její 

základní kapitál se skládá z určitého počtu podílů, jejichž majitelé pak podle počtu podílů 

neboli akcií mají specifická práva ve společnosti. Myslí se tím právo na řízení společnosti, 

hlasovací právo, právo na dividendy a další související práva a povinnosti. 

A.s. odpovídá za své závazky celým svým majetkem, jednotlivý akcionáři za své 

závazky neručí. Akcionáři se tím však nezbavují své odpovědnosti za své činy, které by 

mohly být v rozporu se zákony porušovány. 

Základní kapitál u akciové společnosti by měl být uváděn v českých korunách, pokud 

je splněn zákon § 246 odst. 1 ZOK, který nám říká, že pokud se účetnictví společnosti vede 

v eurech, může se základní kapitál zaznamenávat v této měně. Minimální částka, která musí 

být složena je 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR, nehledí se přitom na kurz CZK vůči EUR. 14 

Velká změna oproti předchozímu platnému zákonu nastává v oblasti akcií. 

V okamžiku, kdy akcionář splatí svůj vklad, je společnost povinna neprodleně společníkovi 

vydat akcie. Jestliže společník vklad nesplatí, je podle § 285 ZOK vydán zatímní list 

popřípadě podle § 256 ZOK může nově uschovat práva a povinnosti akcionáře v nehmotném 

režimu jako tzv. nesplacenou akcii, kterou je možno převádět. Společnost si může vybrat 

akcie se jmenovitou hodnotou. Nebo kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu, ale 

pouze význam účetní. Kusová akcie je určena podle § 257 ZOK. 

Stále se odlišují dvě formy a tím jsou akcie na jméno a na majitele. Od června 2013 se 

zrušila varianta vydávání listinné akcie na majitele. Stát stále více se totiž tlačí na zvyšování 

transparentnosti a nalezení identity akcionáře. Zákon o obchodních korporacích dovoluje 

vydávání akcií na majitele pouze jako zaknihované akcie, které jsou uložené u příslušné 

osoby. Zákon o obchodních korporacích nevěnuje významné rozlišení u akcií a akcií 

zaknihovanými, proto se často používá pro obě skupiny pojem akcie. 

Novou úpravou prošlo formování různých druhů akcií podle požadavků funkcionářů. 

První druh představují akcie, se kterými se pojí stejná práva. Druhým druhem akcií jsou tzv. 

                                                           
14 Jan Hejda a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích, Výklad jednotlivých ustanovení včetně jejich 

návaznosti na české a evropské předpisy, 2013, Linde Praha, a.s., str. 297,299, ISBN 978-80-7201-917-5 
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kmenové akcie, které se řídí pouze zákonem o obchodních korporacích. Dalšími druhy akcií 

jsou prioritní akcie, které mají preferenční právo na část zisku. Existuje však spoustu dalších 

druhů akcií. Je přitom nezbytné dodržovat správné vymezení zvláštních stanov, které upravuje 

§ 277 ZOK. 

Základní listina, která reguluje interní vztahy akciové společnosti, se nazývá stanovy. 

Schválením stanov se podle zákona o obchodních korporacích zakládá akciová společnost. 

Závazné obsahové patřičnosti stanov udává § 250 ZOK. 15 

Nárok na část zisku má každý akcionář v poměrech vkladů základního kapitálu. 

Změna nastává pouze za předpokladu, že stanovy vymezí poměry jinak. Vyplácení podílu na 

zisku, kdy je v nesouladu s dobrou vírou, se řeší stejně jako s.r.o. Jestliže společnost prokáže, 

že nabyvatel dividendy nejednal v dobré víře, je nucený plnění navrátit. 16 

Mezi základní práva a závazky akcionářů patří splacení emisního kursu jím upsaných 

akcií nejdéle do 1 roku od vzniku společnosti, nebo navýšení základního kapitálu. Akcionář, 

který se zdrží s placením, musí zaplatit dvojnásobek sazby úroku. Podle § 285 ZOK má 

společnost možnost, jestliže jí to povolují stanovy, nahradit nesplacený emisní kurz akcie 

zatímním listem. Tato listina musí splňovat určité požadavky, aby byla brána podle zákona o 

obchodních korporacích jako zatímní listina. Musí obsahovat název a identifikaci společnosti. 

Dále pak vlastníka zatímního listu a jeho nominální hodnotu, která se skládá ze souhrnu všech 

nominálních hodnot nezaplacených akcií, počet akcií, dobu pro splacení nesplacené podílu 

emisního kursu. Nakonec musí mít podpis člena, popřípadě členy představenstva. Po 

zaplacení nesplaceného podílu, společnost vymění zatímní listy za akcie. 17 

 

 

 

 

                                                           
15    Lucie Josková, Pavel Pravda, Zákon o obchodních korporacích s komentářem, 2015, GRADA 

Publishing,a.s., str. 21,22, ISBN 978-80-247-4834-4 
16   Bohumil Havel, a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem, 2012, Nakladatelství Sagit, a.s., str. 149,150, ISBN 978-80-7208-923-9 
17   Jan Hejda a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích, Výklad jednotlivých ustanovení včetně jejich 

návaznosti na české a evropské předpisy, 2013, Linde Praha, a.s., str. 310, ISBN 978-80-7201-917-5 
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2.5 Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) 

Zákon č. 360/2004 Sb. o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 

upravuje právní poměry v rozsahu stanoveném nařízením Rady EHS č. 2137/1985 o zřízení 

EHZS. Nařízení nabylo účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie 1. května 

2004. Pokud některé otázky nejsou řešeny tímto zákonem, posuzuje se pak podle obecných 

ustanovení ZOK a podle ustanovení upravujících právní poměry v.o.s. EHZS, které má sídlo 

v České republice je právnickou osobou zakládající se smlouvou o sdružení. 

Působení EHZS má jen doplňující charakter ve vztahu k hlavní činnosti svých členů. 

Nařízení stanovuje, které činnosti nesmí sdružení provádět. K založení je potřeba alespoň 

dvou subjektů z různých členských států Evropské unie, nezabraňuje se účasti osob bez 

bydliště nebo sídla mimo území Evropské unie. Vznik je vázán na zápis do rejstříku určeného 

státem, v němž má EHZS sídlo. Sídlo musí být v místě, kde má sdružení svojí centrálu nebo 

zde provozuje skutečnou činnost. 18 

„Činnost evropského hospodářského zájmového sdružení je limitována samotným 

nařízením o EHZS, které stanovuje, že EHZS nesmí: 

1. vykonávat přímo nebo nepřímo řídící nebo kontrolní pravomoc nad činnostmi svých 

členů nebo činnostmi jiného podniku, zejména v oblasti týkající se zaměstnanců, financí a 

investic; 

2. držet přímo nebo nepřímo z jakéhokoli důvodu podíl nebo akcie jakékoli formy 

v členském podniku; 

3. zaměstnávat více než pět set osob; 

4. být společností využíváno k poskytnutí půjčky řediteli společnosti nebo jakékoli 

osobě s ním spojené, jsou-li tyto půjčky omezeny nebo kontrolovány právními předpisy 

členských států vztahujícími se na společnosti; 

5. být členem jiného evropského hospodářského zájmového sdružení. " 19 

 

                                                           
18  Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 597, ISBN 978-80-7380-524-1 
19 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nadnarodni-formy-spolecnosti-ppbi-51141.html#!&chapter=2 ze dne 

1.1. 2014 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nadnarodni-formy-spolecnosti-ppbi-51141.html#!&chapter=2
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2.6 Evropská společnost (SE) 

Evropskou společnost upravuje systém právních předpisů a dokumentů. Hlavním 

z nich je nařízení Rady č. 2157/2001, která je doprovázena směrnicí Rady č. 2001/86/ES, 

která doplňuje statut SE a zaměstnancům umožňuje právo na zapojování a rozhodování 

v evropské společnosti. Evropská společnost, je někdy nazývaná jako evropská akciová 

společnost, jelikož její základní kapitál, který činí 120 000 EUR, je rozdělen na akcie. 

Společnost je povinna odvádět daně ve všech státech, kde má svoje pole působnosti. Někdy se 

společnost nemůže vyhnout dvojitého zdanění a s nimi plynoucích dividend a úroků. Tento 

nemalý odliv peněz je důvodem zatím celkem malé atraktivity tohoto typu společnosti. V 

českém právním řádu je SE upravena zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. 

K zapsání sídla na území České republiky slouží obchodní rejstřík. Pokud společnost splní 

zákonem stanovené požadavky a předloží všechny listiny pro zápis evropské společnosti 

založené fúzí do obchodního rejstříku, dostane osvědčení od notáře. 20 

V každém členském státě Evropské unie se přistupuje k SE, jako akciovým 

společnostem, které jsou založeny podle práv ve svém státě. Ve spoustě aspektů se na 

jednotlivé SE nahlíží na běžné akciové společnosti, které obchodují za stejných podmínek a 

jsou oprávněny podnikat ve všech dostupných oblastech. Organizační struktura SE má 

možnost dvou modelů řízení společnosti monistický a dualistický. Společný znak obou 

modelů je postavení valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti. Největší rozdíly jsou 

v rozdělení výkonných a kontrolních funkcích. V monistickém systému řídí, spravuje a 

kontroluje jediný správní orgán, podrobná úprava se nechává na každém členském státu. 

Členy správního orgánu jmenuje valná hromada. V České republice podle § 26 odst. 1 zákona 

o SE musí mít správní rada evropské společnosti nejméně tři a nejvíce osmnáct členů. 

V dualistickém systému se na řízení podílí řídící a dozorčí orgán. Členy řídícího 

orgánu jmenuje dozorčí orgán, pokud ve stanovách není určeno, že členy odvolává a jmenuje 

valná hromada. Žádný z členů nemůže být současně v obou orgánech. Dozorčí orgán má za 

úkol dohlížet na řídící orgán. Počet členů jak dozorčího, tak řídícího orgánu si může stanovit 

každý členský stát sám, ovšem s ohledem na stanovy SE. Dobu působení členů orgánů SE 

určují stanovy, nesmí však přesahovat šest let. Někdy však mohou být i znovu zvoleni, pokud 

to opravují stanovy. 21 

                                                           
20    Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 598-599, ISBN 978-80-7380-

524-1 
21 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nadnarodni-formy-spolecnosti-ppbi-51141.html#!&chapter=3 ze dne 

1.1. 2014 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nadnarodni-formy-spolecnosti-ppbi-51141.html#!&chapter=3
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3. Postup při zakládání obchodních společností 

Pojem společnost v nás evokuje, že jde o sdružení dvou nebo více osob spjatých 

příslušnou smlouvou. Výjimku však tvoří kapitálové společnosti a.s. a s.r.o., které mohou být 

založeny i jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Pokud je společnost založena více 

osobami, je zapotřebí společenská smlouva. Samotný zakladatel potřebuje k založení 

zakladatelskou smlouvu s úředně ověřenými podpisy všech zakladatelů. U založení 

společnosti s ručením omezením a akciové společnosti, tedy u společenské smlouvy a u 

stanov, je zapotřebí forma veřejné listiny. 

Podle § 123 odst. 2 NOZ se pro zakladatelské právní jednání vyžaduje písemná forma. 

Zákon o obchodních korporacích § 6 nám říká že: Právní jednání týkající se založení, vzniku, 

změny, zrušení nebo zániku obchodní korporace vyžadují písemnou formu s úředně 

ověřenými podpisy, jinak jsou neplatná; soud k této neplatnosti přihlédne i bez návrhu. 22 

Založením se rozumí čas, kdy dojde k uzavření společenské smlouvy, přijetím stanov, 

nebo podpisem zakladatelské listiny, popřípadě stanov, zakládá-li společnost samotný 

zakladatel. Právním subjektem se však stává až okamžikem zapsání do obchodního rejstříku, 

jak zní v NOZ § 126 odst. 1. V období než vznikne samotná společnost, je nazývána tzv. 

předběžnou společností.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 194,195, ISBN 978-80-7380-

524-1 
23 Jan Hejda a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích, Výklad jednotlivých ustanovení včetně jejich 

návaznosti na české a evropské předpisy, 2013, Linde Praha, a.s., str. 21, ISBN 978-80-7201-917-5 
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3.1 Založení veřejné obchodní společnosti 

K založení veřejné obchodní společnosti dochází při uzavření formou společenské 

smlouvy, kterou podepisují minimálně dva společníci. Pokud je společníkem fyzická osoba, 

nemusí splňovat podmínky provozování živnosti, pokud se nejedná o společníka, který je 

statutárním orgánem. Když je společníkem právnická osoba, tak musí práva a povinnosti 

provádět oprávněný zmocněnec.   

Společníkem se nemůže stát člověk, kterému byl za poslední tři roky vypsán konkurs 

na jeho majetek. Nově nebude společník povinen jednat s péčí řádného hospodáře, pokud 

nebude statutárním orgánem. 24 

Společenská smlouva, jak už je zmíněno v předchozí kapitole, je upravena podle § 98 

ZOK a v § 123 NOZ odst. 1. Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku je nutné 

mít živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

podává společnost u místně příslušného rejstříkového soudu. Návrh podepisují všichni 

společníci a jejich podpisy musí být úředně ověřeny.  

Základní kapitál u obchodní společnosti není zákonem stanovený. Společníci se však 

na základě společenské smlouvy mohou dohodnout na vložení vkladu. Ve společenské 

smlouvě musí být uvedena výše vkladu a lhůta splatnosti vkladu. Pokud však lhůta ve 

společenské smlouvě není zakotvena, jsou společníci zavázáni svůj vklad neprodleně po 

vzniku společnosti splatit. 

U veřejné obchodní společnosti se může být vklad jak peněžitý tak nepeněžitý. U 

nepeněžitého vkladu není nutné, aby jeho cena byla posouzena znaleckým posudkem. 25 

 

 

 

 

 

                                                           
24 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-korporace-zalozeni-a-vznik-ppbi-50403.html#!&chapter=5 ze 

dne 1. 1. 2014 
25 http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-obchodni-spolecnosti/jak-zalozit-verejnou-obchodni-spolecnost-v-o-

s.html  ze dne 1. 1. 2013 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-korporace-zalozeni-a-vznik-ppbi-50403.html#!&chapter=5
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3.2 Založení komanditní společnosti  

Komanditní společnost se stejně jako již zmíněná veřejná obchodní společnost zakládá 

uzavřením společenské smlouvy. K založení, jak je u osobních společností zákonem dané, 

musí dojít minimálně dvěma společníky. Jeden z nich se nazývá komplementář, který ručí 

celým svým majetkem neomezeně. Druhý je komanditista, který ručí pouze omezeně. 

Podle zákona o obchodních korporacích § 2 odst.1: Osobní společnost může být 

založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku. 

Ve společenské smlouvě komanditní společnosti musí být uvedeny minimálně tyto 

náležitosti: 

1. firma a sídlo společnosti, 

2. určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě právnické osoby 

názvu a bydliště nebo sídla, 

3. předmět podnikání nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního majetku, 

4. určení, kteří ze společníků jsou komplementáři, a kteří komanditisté, 

5. výši vkladu každého komanditisty. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-obchodni-spolecnosti/jak-zalozit-komanditni-spolecnost-ks.html ze dne 
1. 1. 2013 
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3.3 Založení společnosti s ručením omezeným 

K založení společnosti s ručením omezeným je v první řadě zapotřebí sepsání 

společenské smlouvy, popřípadě zakladatelské listiny v případě, že společnost má jednoho 

zakladatele. Zakladatelský dokument musí být vydán formou notářského zápisu a obsahuje 

spoustu nezbytně nutných náležitostí. 

V první řadě musí obsahovat název společnosti, které nenese již existující společnost. 

Pokud známe název, ověříme si v obchodním rejstříku, jestli už ho nepoužívá někdo jiný. 

Dále pak sídlo společnosti. Ve společenské smlouvě stačí pouze název obce, kde bude 

společnost působit. Přesná adresa se požaduje až při zapsání do obchodního rejstříku. Dalšími 

důležitými údaji jsou předmět podnikání společnosti a také jména, data narození a adresy 

všech společníků. U právnických osob se udává její sídlo. Minimální výše vkladu společníka 

činí 1 Kč. Základní kapitál je souhrn všech vkladů. Jedná se však o údaj, který je veřejně 

dostupný a nepůsobí pro potenciální partnery důvěryhodně, proto se tak nízký základní kapitál 

nedoporučuje. Existuje i možnost složení nepeněžitého vkladu, například nemovitosti nebo 

movitého majetku. Podíly společníků se odvíjejí od výše vkladů a jsou ve společenské 

smlouvě jasně stanoveny. Dalším důležitým bodem je určit správce vkladu, tedy určit někoho, 

kdo bude před vznikem společnosti spravovat splacené vklady. Správcem může být kdokoliv, 

měla by to být však osoba, která je věrohodná, nejčastěji jím bývá samotný zakladatel. Další 

důležitá osoba uvedená ve společenské smlouvě se nazývá jednatel. Musí být uvedeno jeho 

jméno, datum narození a adresa. Jednatel zastupuje a řídí společnost. Může jím být prakticky 

kdokoliv ze společníků, ale i jiná osoba. Pokud se zapíše ve společenské smlouvě více 

jednatelů, musí být uvedeno, zda jednají za společnost samostatně, nebo společně. Sepsáním 

notářského zápisu dochází k založení společnosti. 

Po sepsání notářského zápisu musí mít společnost zajištěné živnostenské oprávnění. 

Zde záleží na oboru, ve kterém chceme podnikat. Nejčastěji se uvádí tzv. volná živnost, kde 

stačí, aby odpovědný zástupce splňoval základní požadavky: věk starší 18 let, způsobilost 

k právním úkonům a také bezúhonnost neboli čistý výpis z trestního rejstříku. Také je nutné 

založit bankovní účet a složit na něj základní kapitál ve stanovené výši společenskou 

smlouvou. 27 

                                                           
27 http://www.penize.cz/podnikani/304764-zakladam-spolecnost-s-rucenim-omezenym-krok-za-krokem ze dne 

31. 10. 2015  
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3.4 Založení akciové společnosti 

Akciovou společnost může, podobně jako společnost s ručením omezeným, založit i 

jeden zakladatel. Zakládá se formou notářského zápisu a přijetím stanov.  

Podle ZOK § 250 odst. 2 musí stanovy také obsahovat 

a) firmu a předmět podnikání nebo činnosti, 

b) výši základního kapitálu, 

c) počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno 

nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o 

omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizovány, 

d) mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, 

e) počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; mají-li 

být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících 

se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a celkový počet hlasů ve společnosti, 

f) údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla 

určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady, 

g) jiné údaje, stanoví-li tak tento zákon. 

Podle ZOK § 250 odst. 2 stanovy při založení společnosti obsahují také 

a) údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu 

pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, 

b) v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti, 

c) tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, popis 

nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento 

nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné 

papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu, 

d) určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti, 

e) alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti 

vzniknou, 
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f) údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle 

stanov voleni valnou hromadou, 

g) určení správce vkladů a 

h) tehdy, mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových 

účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány. 

Prvním krokem při založení akciové společnosti je zřízení bankovního účtu 

společnosti pro správu vkladu. Na tento účet se složí základní kapitál.  

Druhým krokem je ověření notářem stanov spolu se smlouvou s bankou o přidělení 

čísla účtu pro správu vkladu, které musí být obsahem stanov. U notáře musejí být přítomni 

všichni zakladatelé a prokázat se platnými doklady totožnosti. Poté už nic nebrání k vydání 

notářskému zápisu o založení akciové společnosti včetně stanov.  

Dalším krokem je zajištění ověřeného podpisu souhlasu vlastníka nemovitosti, ve 

které má akciová společnost sídlo. Podpis nesmí být starší 3 měsíců. Dále je nutné ohlásit na 

živnostenském úřadu předmět podnikání určený ve stanovách. Pak už zbývá pouze návrh na 

zápis do obchodního rejstříku. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 http://www.easysupport.cz/zalozeni-as-postup ze dne 1. 1. 2014 
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3.5 Založení evropského hospodářského zájmového sdružení 

Evropské hospodářské zájmové sdružení se zakládá smlouvou o sdružení a vzniká 

dnem zápisu do příslušného rejstříku ve státě, kde má sídlo. Smlouva o sdružení musí 

obsahovat alespoň název sdružení, sídlo sdružení, předmět podnikání, pro které bylo sdružení 

založeno, jména, obchodní firmu, právní formu bydliště nebo sídlo každého člena sdružení a 

dobu trvání sdružení. Smlouva o sdružení musí být uzavřena v písemné podobě. Podpisy 

nemusejí být však ověřené. Název sdružení musí obsahovat slova „evropské hospodářské 

zájmové sdružení“ nebo zkratku „EHZS“, pokud již není součástí názvu.  

Sídlo sdružení, které se uvádí ve smlouvě, se musí nacházet ve společenství, a to: 

 1. v místě, kde má sdružení své skutečné sídlo, nebo 

 2. v místě, kde má své skutečné sídlo jeden z členů sdružení, nebo jedná-li se o 

fyzickou osobu, kde vykonává hlavní činnost za podmínky, že zde činnost vykonává také 

sdružení.  

Dalším předpokladem pro vznik EHZS je, že se sdružení skládá alespoň ze dvou 

členů, kterými jsou: 

1. společnosti nebo jiné právní subjekty, které mají ústředí v různých členských 

státech Evropské unie, nebo 

2. fyzické osoby, které vykonávají svou hlavní činnost v různých členských státech 

Evropské unie, nebo 

3. společnosti nebo jiné právní subjekty a fyzické osoby, z nichž první má ústředí v 

jednom členském státě a druhá vykonává svou hlavní činnost v jiném členském státě 

Evropské unie.29 

 

 

 

 

 

                                                           
29 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nadnarodni-formy-spolecnosti-ppbi-51141.html#!&chapter=2 ze dne 1. 

1. 2014 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nadnarodni-formy-spolecnosti-ppbi-51141.html#!&chapter=2
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3.6 Založení evropské společnosti (Societas Europaea) 

Předpokladem založení evropské společnosti je vždy stávající podnikatelská struktura, 

která přesahuje hranice jednoho členského státu. Zakladatelé musí respektovat nařízení Rady 

(SE) č. 2157/2001 a dodržovat právní režimu v rámci EU. Zakládání evropské společnosti se 

týká vždy právnických osob, které jsou založené podle práva některého členského státu a mají 

skutečné i zapsané sídlo. Existuje celá řada způsobů založení – založení SE fúzí, založení 

holdingové SE, založení dceřiné SE, založení SE přeměnou stávající akciové společnosti a 

v neposlední řadě také, že existující evropská společnost založí novou společnost, jako svojí 

dceřinou společnost.   

K založení SE fúzí dochází u akciových společností, uvedených příloze I článek 2 

odstavec 1 v nařízení Rady (SE) č. 2157/2001, které jsou založeny podle práva členského 

státu, které mají sídlo ve Společenství. Musí nejméně dvě z nich podléhat právním předpisům 

různých členských států. Založení fúzí se týká pouze a výhradně akciových společností. 

Založení SE fúzí je podmíněno získáním osvědčení o splnění všech zákonných podmínek 

v každém členském státě, jehož právem se řídí některá z fúzujících společností. Osvědčení je 

podkladem pro zápis SE do příslušeného rejstříku státu sídla SE. 

K založení holdingové SE dochází u akciových společností a společností s ručením 

omezením, které jsou uvedené v příloze II článek 2, odstavec 2 v nařízení Rady (SE) č. 

2157/2001 a jsou založené podle práva členského státu a mají sídlo ve Společenství. Nejméně 

dvě společnosti se musí řídit právem různých členských států nebo mít alespoň 2 roky 

dceřinou společnost, která se řídí právem jiného členského státu nebo má pobočku nacházející 

se v jiném členském státě. Akcionáři zúčastněných společností vkládají své podíly, které musí 

představovat více než 50 % hlasovacích práv, do základního kapitálu SE. Společnosti, které se 

podílejí na založení SE, přitom nezanikají. Původní společníci je ovládají prostřednictvím 

nově vzniklé holdingové společnosti. 

K založení dceřiné SE v České republice se používají přiměřená ustanovení ZOK o 

založení akciové společnosti. Nařízení Rady (SE) č. 2157/2001 článek 2 odstavec 3 zní: 

Společnosti smyslu čl. 48 odst. 2 Smlouvy a jiné veřejnoprávní nebo soukromoprávní 

právnické osoby, založené podle práva členského státu, které mají sídlo a správní ústředí ve 

Společenství, mohou založit dceřinou společnost SE upsáním jejích akcií, jestliže nejméně 

dvě z nich a) se řídí právem různých členských států nebo b) mají alespoň dva roky dceřinou 

společnost řídící se právem jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném 

členském státě.    
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Založení SE přeměnou stávající akciové společnosti dochází v situaci, kdy akciová 

společnost založená podle práva členského státu má sídlo ve Společenství a má alespoň 2 

roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu. Tento způsob založení se 

týká pouze akciových společností bez výjimky. Dochází pouze ke změnám vnitřních poměrů 

měnící se společnosti, nikoliv k zániku akciové společnosti. 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nadnarodni-formy-spolecnosti-ppbi-51141.html#!&chapter=3 ze dne 1. 

1. 2014 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nadnarodni-formy-spolecnosti-ppbi-51141.html#!&chapter=3
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4.  Podmínky legalizace obchodních společností a jejich vznik 

Období mezi založením a vznikem obchodní společnosti představuje specifické časové 

období, kdy společnost, ačkoli již je založena, doposud neexistuje jako subjekt práva. V této 

fázi své existence, pokud již došlo k uzavření společenské smlouvy, je společnost pouze 

smlouvou neboli smluvním závazkovým vztahem, který v souladu s principy obligačního 

práva působí zásadně jen mezi smluvními stranami a nemá žádné právní účinky vůči třetím 

osobám. Rovněž v tomto období je však zapotřebí činit určité právní úkony, a to zejména 

takové, které směřují ke vzniku společnosti. Proto je nezbytné vytvořit právní konstrukci, 

která umožní organizačnímu útvaru, který doposud nemá právní subjektivitu, aby jednal, 

připravil svůj vznik i další fungování. Přitom je ale třeba zajistit ochranu třetích osob, které 

jednají s dosud nevzniklou společností. Tedy zajistit ochranu té smluvní strany, která vstupuje 

do závazkového právního vztahu s osobou, jednající jménem dosud právně neexistujícího 

subjektu.31 

Vznik obchodní společnosti představuje druhou fázi vytváření právního subjektu. Na 

rozdíl od první fáze, tj. založení obchodní společnosti, dochází při vzniku ke konstituování 

obchodní společnosti jako právnické osoby, tj. získává právní subjektivitu. Obchodní 

společnost vzniká dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku. Od tohoto okamžiku může 

nabývat práv a povinností, účastnit se soudního, správního, či jiných druhů řízení. Zápis do 

obchodního rejstříku obchodní společnosti má konstitutivní charakter. 

Návrh na zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku se musí podat do 6 

měsíců ode dne jejího založení, podle § 9 odst. 1 ZOK. Tuto lhůtu lze prodloužit či zkrátit 

dohodou zakladatelů v zakladatelském právním jednání. Šestiměsíční lhůta je novinkou oproti 

předchozí právní úpravě. Dříve byla povinnost podat návrh na zápis do obchodního rejstříku 

do 90 dnů od založení společnosti. Pokud se tato lhůta nedodržela, nebylo sice možné zapsat 

obchodní společnost do obchodního rejstříku, ale bylo možné požádat o nové živnostenské 

oprávnění a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku v nové devadesátidenní lhůtě. 

Stávající zákon o obchodních korporacích je v tomto tedy striktnější. Stanovuje sice delší 

lhůtu pro podání návrhu na zápis, ale v případě jejího překročení již není možní ji prodloužit a 

obecně dochází ke skončení procesu založení obchodní společnosti. 32 

                                                           
31 Pelikánová, I., Černá, S. Obchodní právo, Společnosti obchodního práva a družstva, 2. díl, Praha, 

ASPI, 2006, str. 87. ISBN 80-7357-149-8 
32 ŠTENGLOVÁ I. a kol. Zákon o obchodních korporacích: Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. str. 22-23, ISBN 
978-80-7400-480-3. 
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Jednou z dalších podmínek zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku je 

získání živnostenského či jiného oprávnění k činnosti, která bude předmětem podnikání. 

Navrhovatel zápisu do obchodního rejstříku musí doložit, že mu nejpozději dnem zápisu 

vznikne živnostenské či jiné oprávnění k činnosti, která má být zapsána jako předmět 

podnikání do obchodního rejstříku. Výjimkou je ovšem případ, kdy tyto skutečnosti jsou 

zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými 

evidencemi, rejstříky či seznamy, nebo pokud zvláštní právní předpis stanoví jinak. 

Další podmínkou zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku je splnění 

úhradové povinnosti. Obchodní společnosti zásadně vytváří základní kapitál, kterým 

rozumíme jako peněžní vyjádření souhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků 

do základního kapitálu společnosti. Společník se tak na základním kapitálu účastní vkladem. 

Základní kapitál se povinně vytváří ve společnosti s ručením omezeným a u akciové 

společnosti. Jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku, pokud tak stanoví zákon. V této 

souvislosti rozumíme úhradovou povinností tzv. povinnost jednotlivých zakladatelů splatit 

svůj vklad ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou. Na rozdíl od osobních společností, u 

kterých je lhůta ke splacení ponechána k určení společenskou smlouvou. U kapitálových 

obchodních společností stanoví NOZ minimální výši úhradové povinnosti, která musí být 

splněna ještě před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.  

Obligatorní náležitostí všech společenských smluv, alespoň v okamžiku zakládání 

obchodních společností je určení osoby, vykonávající funkci správce vkladů. Úkolem správce 

vkladů je přijímat vklady společníků, spravovat je, vydávat potvrzení o plnění vkladové 

povinnosti jednotlivými vkladateli a následně zajistit převod vlastnického práva k předmětům 

vkladů z vkladatelů na společnost. Správce vkladu je určen společenskou smlouvou. Může 

jím být kdokoliv, zpravidla to však bývá jeden ze společníků, nebo banka. Správce vkladu je 

pověřen k převzetí peněžitých i nepeněžitých vkladů, k vydání potvrzení o plnění vkladové 

povinnosti. Zvláštní povinností plynou z úpravy kapitálových společností při plnění vkladové 

povinnosti peněžními vklady, kdy je správce vkladů povinen složit splacené peněžité vklady 

na zvláštní účet u banky podle § 23 ZOK. Na tomto účtu nejsou peněžní prostředky 

disponibilní až do okamžiku vzniku obchodní společnosti. Výjimku tvoří zřizovací náklady 

nebo vrácení emisních kursů zakladatelům.  

Movité věci se do společnosti vkládají tak, že předmět vkladu je předán správci vkladů 

a to společně se všemi pomůckami k jejich zachycení, rozpoznání, identifikaci či využití. Ke 
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splnění vkladové povinnosti dochází opět v okamžiku vnesení, tedy předání správci vkladu, 

jak je uvedeno v § 20  ZOK odst. 1. 33 

Vkladové povinnosti, jak již bylo řečeno, se u obchodních společností liší.  

Vkladová povinnost u veřejné obchodní společnosti ze zákona není, ale mohou si jí 

společníci dohodnout ve společenské smlouvě. Společník svou vkladovou povinnost splní ve 

lhůtě a způsobem, na jakém se společníci dohodli ve společenské smlouvě. Pokud tak 

společník neučiní, splní vkladovou povinnost v penězích bez zbytečného odkladu po vzniku 

své účasti ve společnosti (§ 100 ZOK). Při nesplnění vkladové povinnosti hrozí společníkovi 

sankce. Splnění vkladové povinnosti je vymahatelné u soudu, pokud před podáním návrhu 

není zahájeno jednání o vyloučení společníka, které pokračuje. Návrh k soudu podává 

společnost nebo kterýkoliv společník, pokud ho nepodá společnost (nejpozději do jednoho 

měsíce od chvíle, kdy společník upozornění na naplnění vkladové povinnosti společníka). 

Vkladovou povinnost lze splnit nejen v penězích, vkladem majetku, ale také nově provedením 

nebo prováděním prací nebo poskytnutím nebo poskytováním služby (§ 103 ZOK). Toto musí 

být výslovně povoleno ve společenské smlouvě a musejí s tím souhlasit všichni společníci. Ve 

společenské smlouvě pak musí být uvedeno ocenění, nebo jeho způsob, prováděné práce nebo 

poskytované služby.  

Vkladovou povinnost u komanditní společnosti mají ze zákona pouze komanditisté, 

kteří svou vkladovou povinnost splní ve výši a způsobem dohodnutým ve společenské 

smlouvě (v penězích nebo vkladem věci). Pokud není vkladová povinnost splněna vkladem 

věci, může společník vkladovou povinnost splnit v penězích a bez zbytečného odkladu po 

vzniku společnosti. Nová právní úprava neurčuje minimální výši vkladu komanditisty. 

Minimální vklad komanditisty podle minulé právní úpravy (obchodního zákoníku) činil 

5.000,- Kč. 

Právní úprava platná do 31. 12. 2013 stanovovala minimální základní kapitál 

společnosti s ručením omezeným ve výši 200.000,- Kč a minimální vklad společníka ve výši 

20.000,- Kč. Nová úprava stanovuje v § 142 ZOK pouze minimální hodnotu vkladu jednoho 

společníka ve výši 1,- Kč, pokud si společníci nedohodnou jinou výši vkladu, kterou pak 

uvedenou ve společenské smlouvě. Platí tedy, že minimální základní kapitál společnosti s 

ručením omezeným je 1,- Kč, pokud má společnost s ručení omezeným jednoho společníka. 

Má-li společnost dva společníky, je minimální základní kapitál ve výši 2,- Kč. Výše vkladu 

                                                           
33     Jan Hejda a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích, Výklad jednotlivých ustanovení včetně jejich 

návaznosti na české a evropské předpisy, 2013, Linde Praha, a.s., str. 31,32, ISBN 978-80-7201-917-5 



 
33 

 

pro jednotlivé podíly může být stanovena jinak. Vklad může být peněžitý i nepeněžitý a může 

být pro jednotlivé podíly stanoven rozdílně. Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem. Proti 

právní úpravě k 31. 12. 2013 ho však nevybírá soudce, ale ze seznamu znalců vedeného podle 

jiného právního předpisu, při zakládání zakladatelé, později jednatel. Před podáním návrhu na 

zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a nejméně 30 % 

z každého vkladu (§ 148 ZOK). Společník splní vkladovou povinnost ve lhůtě určené 

společenskou smlouvou (nejpozději však do 5 let ode dne vzniku společnosti nebo převzetí 

vkladové povinnosti za trvání společnosti). Vkladové povinnosti nemůže být společník 

zbaven, s výjimkou situace, kdy je snižován základní kapitál společnosti (§ 150 odst. 1 a 2 

ZOK). 

Akciová společnost má nově stanovenu minimální výši základního kapitálu ve výši alespoň 

2.000.000,- mil. Kč nebo 80.000,- EUR (§ 246 odst. 2 ZOK). I u akciové společnosti lze 

vkladovou povinnost splnit peněžitým nebo nepeněžitým vkladem, který musí být, stejně jako 

u společnosti s ručením omezeným, oceněn znalcem, kterého při zakládání společnosti 

vyberou zakladatelé, jinak představenstvo (§ 251 ZOK). Založení akciové společnosti je 

účinné, pokud každý zakladatel splatil případné emisní ážio (rozdíl mezi vyšším emisním 

kurzem a její jmenovitou nebo účetní hodnotou) a v souhrnu alespoň 30 % jmenovité nebo 

účetní hodnoty upsaných akcií, a to v době a na účet u banky určených ve stanovách 

(nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku). 

Vkladová povinnost je základní povinností akcionáře a je upravena v § 344 - § 352 zákona o 

korporacích a zůstává bez podstatné změny oproti dřívější úpravě. Obecně platí, že emisní 

kurz upsaných akcií je splatný v době určené stanovami nebo v rozhodnutí valné hromady, 

pokud společnost navyšuje základní kapitál. Nejdelší doba splatnosti je 1 rok ode dne vzniku 

společnosti nebo do účinnosti zvýšení základního kapitálu. 34 

 Veřejné rejstříky právnických osob upravuje ve velké míře obchodní zákoník. 

Ucelená úprava je dána zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob.  Návrh na zápis se podává pouze na formuláři, návrh může mít listinnou nebo 

elektronickou podobu. To platí i pro dokládání listin o skutečnostech uvedených v návrhu na 

zápis a listin zakládaných do sbírek listin. Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí 

být úředně ověřen.  Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán elektronickým 

podpisem podle zákona o elektronických podpisech. Dále zaslaný prostřednictvím datové 

schránky osoby, který návrh na zápis podává.  
                                                           
34 ČÁP, Z., K nové právní úpravě družstva. In: CODEXIS [právní informační systém - online]. Atlas 
Consulting [cit. 12. 10. 2013]. 
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Návrh na zápis založení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti 

podávají všichni společníci. U společnosti s ručením omezeným podávají návrh na zápis o 

založení všichni jednatelé a u akciové společnosti ho podávají všichni členové statutárního 

orgánu nebo statutární ředitel.   

Rejstříkový soud provádí zápis do obchodního rejstříku ke dni uvedením v návrhu, 

nejdříve však ke dni jeho provedení. Rejstříkový soud provádí zápis nebo rozhoduje o návrhu 

usnesením ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do pěti pracovních dnů. Pokud 

rejstříkový soud neprovede zápis ani nerozhodne o návrhu v uvedené lhůtě, považuje se 

navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty. To ovšem neplatí, 

pokud byl návrh před uplynutím této lhůty vzat účinně zpět. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35   Rozehnal Aleš, Obchodní právo, Plzeň, 2014, Vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o. str. 197,198, ISBN 978-80-7380-
524-1 
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5. Obchodní společnosti využitelné ve strojírenství 

„Strojírenství patří k významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu. 

Stroje a zařízení, jako investičně náročné vybavení průmyslových podniků, patří v období 

negativních očekávání mezi první produkty, jejichž nákup je odložen, omezen nebo zrušen. 

Strojírenství je charakteristické značnou výrobkovou diverzifikací a relativně vysokým 

stupněm citlivosti na ekonomicky cyklus.  

Průmyslová produkce do roku 2008 narůstala a odvětví těžilo zejména ze vstupu ČR 

do EU, rychlého tempa růstu nových zakázek a celkové konjunktury českého hospodářství. V 

roce 2009 však došlo vlivem ekonomické krize k meziročnímu propadu produkce. V 

následujících letech nastalo opětovné oživení, přičemž k nejvýraznějším nárůstům produkce 

došlo v letech 2010 a 2011. České strojírenské podniky se v současnosti snaží nasměrovat 

svůj export ve vyšší míře do nových teritorií, perspektivními trhy jsou především Rusko (v 

úvahu je ovšem nutno brát potenciální negativní dopady ruské zahraniční politiky) a ostatní 

post-sovětské státy, ale i Čína, Indie, země Latinské Ameriky či Blízký východ. Dominantním 

zákazníkem sektoru zůstává i nadále Německo. Určitou dlouhodobou slabinou českého 

strojírenství je však fakt, že je až příliš orientováno na dodávky komponentů nebo 

jednotlivých strojů pro generální dodavatele (zejména z Německa) a schopnost vyrábět celé 

investiční celky (např. výrobní linky v průmyslu či v energetice) je stále relativně malá.“ 36 

„V roce 2015 v České republice vzniklo 26 953 nových firem, nejvíce od 

předkrizového roku 2007 a současně zaniklo nejvíce společností za poslední čtyři roky. Zájem 

podnikatelů o zakládání nových firem souvisí s optimistickým vývojem tuzemské ekonomiky. 

Nové firmy na trhu zvyšují konkurenční tlak a nekonkurenceschopné subjekty z trhu postupně 

odchází. Celkový počet společností v ČR se blíží 431 000 a meziročně se zvýšil o 4,8 procent.  

Téměř polovina firem zaregistrovaných v roce 2015 má sídlo v Praze. Informace vyplývají z 

databází a výpočtů poradenské společnosti Bisnode.“ 

V loňském roce bylo v České republice zaregistrováno 26 953 nových firem, což je 

nejvíce od předkrizového roku 2007. Současně také zanikl největší počet společností za 

poslední čtyři roky. „Vznik a zánik firem je odrazem stavu ekonomiky. Čím více se roztáčejí 

kola ekonomiky, tím více vzniká nových firem. Dalším průkazným jevem mezi rychle 

rostoucí ekonomikou a firmami je i zvýšená míra zániku firem. S rychle rostoucím počtem 

firem se zvyšuje konkurenční tlak a nefunkční a zastaralé subjekty odchází z trhu. Není to jev 

okamžitý, ale postupný. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech celkový počet firem v 

                                                           
36 http://www.bisnode.cz/novinky/strojirenstvi-opet-ozivuje/ ze dne 31. 3. 2016 

http://www.bisnode.cz/novinky/strojirenstvi-opet-ozivuje/
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ČR kontinuálně zvyšuje, pak zánik starých firem je jen otázkou času,“ komentuje statistiky 

analytik Bisnode Michal Řičař.  

 

Tabulka č. 1: Počet nově založených kapitálových společností v období 2007-2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

s.r.o. 26 104 24 266 22 227 21 592 21 174 22 460 21 756 22 638 21 063 

a.s. 849 604 618 862 1 159 1 174 1 095 1 336 3 967 

celkem 26 953 24 870 22 845 22 454 22 333 23 634 22 851 23 974 25 030 

 

„K 31. 12. 2015 Bisnode ve svých databázích evidoval 430 992 firem, z toho 25 582 (5,9 %) 

akciových společností a 405 410 (94,1 %) společností s ručením omezeným. „Podíl akciových 

společností na podnikatelské základně klesá od doby, kdy vstoupil v platnost zákaz 

anonymních akcií,“ dodal Michal Řičař z Bisnode. Celkový počet kapitálových společností 

registrovaných v ČR v období 2014 až 2015 vzrostl o 19 641, tedy o 4,8 procent, zatímco 

meziroční nárůst mezi lety 2013 a 2014 dosáhl 19 799.“ 37 

Tabulka č. 2: Celkový počet obchodních společností v ČR v období 2007 – 2015 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

s.r.o. 405 410 85 979 366 432 348 334 332 987 316 429 296 787 280 736 261 946 

a.s. 25 582 25 372 25 120 24 937 24 714 24 042 23 221 22 888 21 932 

celkem 430 992 411 351 391 552 373 271 357 701 340 471 320 008 303 624 283 878 

Meziroční 

změna 
4,77% 5,06% 6,86% 4,35% 5,06% 6,39% 5,40% 6,96%   

 

Strojírenství je zastoupeno ve všech částech republiky a vyznačuje se rovnoměrným 

rozmístěním. Kromě velkých strojírenských podniků, existuje i velký počet drobných podniků 

a provozoven. Proto je v České republice většina obchodních společností v oboru strojírenství 

založena formou kapitálových společností.  Nespornou výhodou kapitálové společnosti oproti 

osobním typům společnosti je majetková účast všech společníků, kteří se na řízení společnosti 

nemusí vůbec podílet. K tomu slouží profesionální management. Do chodu podniku vlastníci 

společnosti zasahují prostřednictvím volených orgánů jako je představenstvo (u akciových 

společností) nebo jedním či více jednateli (s.r.o.). Každý majitel obchodního podílů může 

společnost ovlivňovat ještě hlasováním na valné hromadě, což je nejvyšší orgán společnosti. 

                                                           
37 http://www.bisnode.cz/tiskove-zpravy/v-cr-loni-vzniklo-26953-novych-firem-nejvice-od-roku-2007/ ze dne 

23. 2. 2016 

http://www.bisnode.cz/tiskove-zpravy/v-cr-loni-vzniklo-26953-novych-firem-nejvice-od-roku-2007/
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Společníci neboli vlastníci kapitálových společností ručí za závazky společnosti svým 

majetkem jen do výše svého vkladu, což je velký rozdíl oproti osobním společnostem. 

Společnosti s ručením omezeným zakládají obvykle drobné nebo střední podnikatelské 

subjekty. 

Akciová společnost má kapitál rozdělen na stejné díly- akcie. Ty se kupují nebo 

prodávají na kapitálových trzích. Na řízení společnosti se podílejí obvykle profesionální 

manažeři, kteří se zodpovídají představenstvu nebo valné hromadě. Majetek společníků i 

akcionářů je oddělen od majetku firmy, ale společníci mají aktivnější podíl na řízení 

společnosti než u akciové společnosti. 

Osobní obchodní společnosti nejsou ve strojírenství tolik rozšířené jako kapitálové 

obchodní společnosti. Hlavním rozdílem je, že v osobních obchodních společnostech 

společníci ručí za závazky společnosti celým svým osobním majetkem. Dále pak účast 

společníků na řízení společnosti. Společníci se podílejí na řízení přímo, což klade velké 

nároky na jejich odbornou zdatnost. Mají mezi sebou rovná práva, proto jsou osobní obchodní 

společnosti ideální pro menší podniky. Výhodou jsou velmi nízké náklady na řízení a 

diskrétnost výsledků hospodaření, které se nezveřejňují. Kromě absolutního ručení vidí autor 

jako další velké negativum nestabilnost firmy při odchodu společníka. Podle zákona o 

obchodních korporacích se například veřejná obchodní společnost zruší, pokud zbankrotuje, 

zemře nebo poruší společenskou smlouvu jeden společník. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 http://www.business-web.cz/jak-se-lisi-kapitalova-a-osobni-spolecnost/ ze dne 31. 3. 2014 

http://www.business-web.cz/jak-se-lisi-kapitalova-a-osobni-spolecnost/
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6. Závěr 

V roce 2014 vstoupil v účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních 

korporacích, které plně nahradily zejména občanský a obchodní zákoník, tedy dva 

soukromoprávní kodexy. Nová legislativa přinesla řadu podstatných změn, kterými se tato 

bakalářská práce zabývá.  

Obchodní společnosti nejvíce využívané ve strojírenství jsou rozhodně kapitálové 

společnosti. Nejrozšířenějším typem společnosti ve strojírenství je společnost s ručením 

omezeným. Díky novému zákonu o obchodních korporacích, který snižuje finanční podmínky 

k založení s.r.o., rapidně vzrostl počet nově založených obchodních společností. Spousta 

z nich ovšem velice rychle zkrachovala. Každopádně je s.r.o. vhodné pro začínající 

podnikatele s vizí dobře prosperujícího středně velkého podniku. 

Druhým typem kapitálové obchodní společnosti je akciová společnost, která je daleko 

náročnější na finanční podmínky k založení než s.r.o. Většina obrovských společností v České 

republice například Škoda Auto, ČEZ a spousta dalších jsou akciovými společnostmi, které 

zaujímají velké procento na trhu. Bez středně velkých a malých podniků by se však trh 

rozhodně neobešel.  
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