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Anotace 

V úvodní části se bakalářská práce zabývá právní úpravou obchodních 

společností podle zákona o obchodních korporacích.  Bakalářská práce je věnována 

zejména obchodním společnostem osobním a kapitálovým. Evropská společnost a 

Evropské hospodářské sdružení nejsou v bakalářské práci analyzovány kvůli jejich 

nevhodnosti pro oblast strojírenství.  

Další kapitola je věnována založení jednotlivých obchodních společností, 

legalizaci a jejich vzniku. 

V závěru bakalářské práce je zpracována SWOT analýza pro posouzení 

vhodnosti jednotlivých typů společností pro oblast strojírenství. Následuje zhodnocení 

výsledků analýzy a stručný přehled vlastností jednotlivých typů obchodních společností. 

Klíčová slova 

Zákon o obchodních korporacích, založení obchodní společnosti, vznik obchodní 

společnosti 

Annotation 

In the introductory chapter, the bachelor’s thesis deals with legal regulation of 

business companies governed by the Business Corporation Act. Bachelor thesis is 

mainly focused on personal business companies and capital business companies. 

European company and European Economic Interest Society are not analysed due to 

their insufficiency for mechanical engineering. 

Next chapter of the bachelor thesis deals with setting up of the individual types 

of companies, legalization and their foundation. 

In the conclusion of the bachelor thesis, the SWOT analysis is processed to 

evaluate the suitability of individual types of companies for mechanical engineering. 

Evaluation of results of the analysis, and brief overview of properties of individual 

companies follows. 
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Business corporation act, setting up companies, foundation of the business company 
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Seznam použitých zkratek 

a. s.  akciová společnost 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

v. o. s.  veřejná obchodní společnost 

k. s.  komanditní společnost 

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

obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

VeřRej Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnickým a fyzických 

osob 

ZSP Zákon č. 549/1991 Sb., zákon České národní rady o soudních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů 

VMS Vyhláška č. 196/2001 Sb., vyhláška Ministerstva spravedlnosti o 

odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalostí a Notářské komory 

České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů   



8 

 

I. Část teoretická 
 

1. Úvod, cíl 
 

Tématem bakalářské práce je zakládání obchodních společností ve strojírenství. 

Obchodní společnosti jsou převažující formou podnikání ve strojírenství. 

Spoluvlastnictví nebo omezené ručení snižuje míru rizika, kterému se v případě nezdaru 

podnikatelského záměru vystavuje společník.  Právě obchodní společnosti umožňují 

snadné seskupení velkého množství osob, ať už právnických či fyzických, a jejich 

spolupráci nejen při založení, ale i chodu společnosti.  I jednočlenné obchodní společnosti 

však mají svůj význam. Stejně tak jako vícečlenné společnosti tak i jednočlenné mají 

význam při snížení následků pro společníka při nezdaru podnikatelského záměru. 

Založení obchodní společnosti, ať už fyzickou či právnickou osobou, také umožňuje 

přehlednější a účelnější systém práce vlivem zaměření na určitý druh převažující činnosti. 

Určité typy obchodních společností také umožňují společníkům oddělit se od 

každodenního chodu společnosti. Řízení společnosti poté mohou zajistit osoby pro tuto 

pozici zvolené. Tím je umožněno, aby se společníci podíleli na finančním chodu 

společnosti bez toho, aby byli vázáni na každodenní rozhodovací procesy spjaté s chodem 

obchodní společnosti. 

 

Cílem této práce je analyzovat založení obchodní společnosti.  

V teoretické části práce se nejprve budu zabývat právní úpravou právnických osob podle 

zákona č. 89/2012 Sbírky ze dne 3. února 2012 Občanský zákoník včetně novely zákona 

ze dne 14. 12. 2016 číslo 460/2016 Sbírky a dále právní úpravou obchodních společností 

podle zákona č. 90/2012 Sbírky ze dne 25. ledna 2012 O obchodních společnostech a 

družstvech včetně novely ze dne 19. 12. 2016 číslo 458/2016 Sbírky. Provedu rozbor a 

zhodnotím výhody a nevýhody jednotlivých typů společností. V následující části uvedu 

postup při jejich založení. Dále se budu zabývat podmínkami legalizace obchodní 

společnosti a jejím vznikem. V analytické části práce vyberu typy obchodních společností 

vhodné pro oblast strojírenství.  
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2. Právní úprava obchodních společností a jejich typů 

podle zákona o obchodních korporacích 
 

Postavení fyzických i právnických osob v podnikání je v České republice upraveno 

od roku 2014 jednotnou právní normou, kterou je Zákon číslo 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ). Snahou zákonodárce bylo 

sjednotit do té doby platnou dvousměrnou právní úpravu, kterou byl Zákon č. 40/1964 

Sb. Občanský zákoník z roku 1964 ve znění pozdějších předpisů, a Zákon č. 513/1991 

Sb. Obchodní zákoník z roku 1991 ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nový občanský zákoník vymezil základní rámec, ale pro statut jednotlivých 

právnických osob bylo nutné přijmout další zákonnou normu, kterou je Zákon číslo 

90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ZOK). Akciových společností se dále týká zákon číslo 134/2013 o některých 

opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. 

Zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku se týká zákon č. 304/2013 Sb., 

Zákon o veřejných rejstřících právnickým a fyzických osob (dále jen VeřRej). 

 

Občanský zákoník mimo jiné definuje základní pojmy, a to zejména termín 

fyzická a právnická osoba. Fyzickou osobou je občan – člověk se svými právy a 

povinnostmi. Fyzická osoba může vykonávat činnosti, dle jiného právního předpisu a tyto 

činnosti, mohou být předmětem podnikání nebo činnosti obchodní korporace, pokud tato 

činnost bude vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu oprávněny podle jiného 

právního předpisu (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů). 

 

Právnická osoba je organizovaný útvar, který má právní osobnost, nebo jehož 

právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do 

svého zániku, je tedy schopna nabývat i vykonávat práva a povinnosti. Každá právnická 

osoba je povinna vést spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech, i když není 

povinna vést účetnictví. Veřejným rejstříkem pro registraci podnikatelských subjektů je 

v České republice Obchodní rejstřík vedený Krajskými soudy. Do veřejného rejstříku se 

o právnické osobě zapíše alespoň den jejího vzniku, den jejího zrušení s uvedením 



10 

 

právního důvodu a den jejího zániku, jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, 

jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením 

způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku 

jejich funkce. 

 

Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, jedná se o 

zakladatelskou smlouvu, a to v případě, že je právnická osoba ustavena více zakladateli, 

anebo zakladatelskou listinu, v případě jednoho zakladatele. Právnická osoba vzniká 

dnem zápisu do veřejného rejstříku. 

 

Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech 

(kolektivní).  Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce 

volena, jmenována či jinak povolána, musí být plně svéprávná a splňovat další požadavky 

dle zákona. Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, 

neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu 

svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. 
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V této práci se zaměřím pouze na obchodní společnosti. Tuto oblast upravuje 

Zákon číslo 90/2012 Sb. ZOK ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obchodní společností se podle zákona dělí na: 

A. Obchodní společnosti osobní 

a) Veřejné obchodní společnosti 

b) Komanditní společnosti 

B. Obchodní společnosti kapitálové 

a) Společnosti s ručením omezeným 

b) Akciové společnosti 

 

C. Evropské společnosti a 

D. Evropské hospodářské zájmové sdružení 

V této práci se zaměřím pouze na společnosti osobní a kapitálové 

 

A. Obchodní společnosti osobní 

Osobní obchodní společnosti mohou být založeny pouze za účelem podnikání 

nebo za účelem správy vlastního majetku. Každá osobní obchodní společnost musí 

mít alespoň dva společníky. Společníci se osobně podílejí na chodu společnosti. 

a. Veřejná obchodní společnost  

 

Veřejná obchodní společnost je podle §95 ZOK „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 se tudíž vyznačuje existencí silné vazby mezi 

společníky a obchodní společností. 

Statutárními orgány v. o. s. jsou všichni její společníci. Dle §95 ZOK 

musí mít společnost alespoň dva společníky, horní hranice počtu společníků není 

nijak omezena. Společníky mohou být fyzické nebo právnické osoby. Za 

právnickou osobu vykonává její práva vůči společnosti jí pověřený zmocněnec. 
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Zákon nestanovuje pro tuto formu společnosti tvorbu základního kapitálu. 

Vkladová povinnost tedy existuje pouze pokud to stanoví společenská smlouva. 

Podle §96 ZOK „Firma obsahuje označení „veřejná obchodní společnost“, 

které může být nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Obsahuje-li 

firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí označení „a spol.“.“ 

Firma je jméno podnikatele, pod kterým je zapsán do obchodního rejstříku. 

Volba kmene firmy závisí na volbě zakladatelů společnosti nebo v případě 

pozdější změny na volbě společníků. 

Kmen firmy musí dle NOZ splňovat tyto náležitosti: 

• podnikatel nesmí mít více obchodních forem 

• obchodní firma náleží tomu, kdo ji použil jako první 

• firmy různých podnikatelů nesmí být zaměnitelné, rozdílný 

dodatek firmy označující odlišnou formu společnosti není 

dostačující k odlišení 

• firma nesmí působit klamavě – kmen firmy by měl odpovídat 

činnosti společnosti zapsané v obchodním rejstříku; tzn. například 

firma Boty v. o. s. by neměla provádět opravy automobilů. 

Pro rozhodování ve věcech veřejné obchodní společnosti je vyžadován 

souhlas všech společníků, pokud není ve společenské smlouvě uvedeno 

jinak. Společník může do společnosti přistoupit nebo ze společnosti 

vystoupit změnou společenské smlouvy. Počet společníků ve společnosti 

však nesmí vystoupením některého ze společníků klesnout pod zákonnou 

hranici dvou. Pokud se tak stane, dochází ke zrušení obchodní společnosti. 

Po vystoupení ze společnosti ručí společník podle §111 ZOK pouze za 

dluhy vzniklé před jeho vystoupením ze společnosti. 

Podle §112 ZOK se „Zisk a ztráta dělí mezi společníky rovným dílem.“ 

Dle druhého odstavce má „Společník právo na podíl na zisku ve výši 25 % 

z částky, v níž splnil svou vkladovou povinnost. Pokud zisk společnosti 

k vyplacení této částky nepostačuje, rozdělí se mezi společníky v poměru 

částek, v nichž splnili svou vkladovou povinnost. Zbylý zisk se dělí mezi 
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společníky rovným dílem.“ Společenská smlouva může dělení zisku a 

ztráty upravovat. 

Příklad s předpokladem, že společenská smlouva neupravuje rozdělení 

zisku: Společnost má čtyři společníky. Dva společníci jsou fyzické osoby 

a dva právnické osoby. Všichni společníci splatili své vkladové povinnosti 

stanovené ve společenské smlouvě a to: 

1. Společník: 50 000 Kč 

2. Společník: 20 000 Kč 

3. Společník: 40 000 Kč 

4. Společník: 16 000 Kč 

Společnost dosáhla zisku 100 000 Kč 

Společníci mají právo na podíl na zisku ve výši 25 % z částky v níž 

splnili své vkladové povinnosti. Zbylý zisk se rozdělí rovným 

dílem.  

     Tabulka 1: Příklad rozdělení zisku v.o.s. 

 25 % z částky v níž splnil 

svou vkladovou povinnost 

Zbytek zisku rozdělený 

rovným dílem 

Σ 

1. Společník 12 500 Kč 17 125 Kč 29 625 Kč 

2. Společník 5 000 Kč 17 125 Kč 22 125 Kč 

3. Společník 10 000 Kč 17 125 Kč 27 125 Kč 

4. Společník 4 000 Kč 17 125 Kč 21 125 Kč 

Σ 31 500 Kč 68 500 Kč 100 000 Kč 
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Zrušení veřejné obchodní společnosti: 

Podle §113 ZOK se „Společnost zrušuje: 

• výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před 

uplynutím účetního období, a to posledním dnem účetního 

období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou, 

• dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým zrušuje 

společnost, 

• smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění 

podílu, 

Obrázek 2: Příklad rozdělení zisku v. o. s. 
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• zánikem společníka právnické osoby, ledaže společenská 

smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce, 

• dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na 

majetek některého ze společníků nebo zamítnutí návrhu na 

zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo 

zrušením konkursu proto, že je společníkův majetek zcela 

nepostačující, 

• dnem právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení některého 

ze společníků, 

• dnem, v němž žádný ze společníků nebude splňovat požadavky 

na bezúhonnost ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, 

ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou 

v provozování živnosti“ [1] 

Mezi výhody této formy společnosti patří: 

• jednoduchý postup při jejím založení a absence zákonného požadavku jak 

na vytvoření vlastního kapitálu, tak na plnění vkladové povinnosti 

• zisk se zdaňuje pouze jednou 

• v porovnání s ostatními druhy obchodních společností, veřejná obchodní 

společnost má zjednodušenou strukturu 

Mezi nevýhody lze považovat: 

• míru ručení společníků, kteří ručí v plném rozsahu za závazky 

společnosti. Tuto skutečnost lze ovšem také považovat za výhodu. 

Velikost ručení může působit kladně na obchodní partnery. 

 

 

 

 



17 

 

b. Komanditní společnost 

 

Komanditní společnost je dle §118 ZOK „společnost, v níž alespoň jeden společník 

ručí za její dluhy omezeně (dále jen "komanditista") a alespoň jeden společník neomezeně 

(dále jen "komplementář").“ [1] 

Komanditní společnost musí mít tedy alespoň dva společníky. Společníky mohou být 

fyzické či právnické osoby. Komplementáři ručí za dluhy společnosti celým svým 

majetkem. Komanditisté ručí za dluhy společnosti omezeně, a to buď do výše svého 

nesplaceného vkladu, podle stavu zápisu v obchodním rejstříku, nebo do výše komanditní 

sumy, pokud je tak stanoveno ve společenské smlouvě. 

Pokud komanditista ručí vůči společnosti komanditní sumou je jeho ručení rovné 

komanditní sumě ponížené o částku, kterou splatil na svůj vklad. Komanditní suma tedy 

nesmí být nižší než vkladová povinnost komanditisty. [2, s. 78] 

Příklad: Komanditista má vkladovou povinnost 200 000 Kč. Komanditní suma 

uvedená v obchodním rejstříku je 300 000 Kč. Komanditista z části splatil svou 

vkladovou povinnost, a to ve výši 160 000 Kč. Jeho ručení za dluhy společnosti tedy 

kleslo na 140 000 Kč a zbývající vkladová povinnost je rovna 40 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že je komanditní suma zapsaná v obchodním rejstříku, je důležitá 

ve vztahu společnosti ke třetím osobám. Vkladová povinnost je naproti tomu významná 

vzhledem k vnitřnímu chodu společnosti. [2, s. 76] 

Firma 

Dle §118 ZOK „Firma obsahuje označení „komanditní společnost“, které může být 

nahrazeno zkratkou „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Komanditista, jehož jméno je uvedeno ve 

firmě, ručí za dluhy společnosti jako komplementář.“ [1] 

Důvodem komanditistova plného ručení při obsažení jeho jména ve firmě je ochrana 

třetích osob. Ty by se mohly mylně domnívat, že komanditista ručí za dluhy společnosti 

neomezeně jako komplementář. [3, s. 151] 

Podíly komanditistů jsou určeny poměry jejich vkladů k základnímu kapitálu. Výše 

podílů komplementářů jsou stejné. Společenská smlouva může výši podílů upravovat. 
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Dle §125 ZOK jsou statutární, orgánem společnosti všichni komplementáři, kteří 

splňují požadavky na bezúhonnost ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a 

zároveň ten, u koho nenastala skutečnost, která je překážkou v provozování živnosti. 

Společenská smlouva může určit jako statutární orgány pouze některé komplementáře. 

[1] 

Pokud společenská smlouva neurčí jinak, hlasují ve věcech, které nepřísluší 

statutárnímu orgánu, všichni společníci. Zvlášť hlasují komanditisté a zvlášť 

komplementáři. 

Mezi takové věci patří např.  

• Zrušení společnosti 

• Úprava statutárního orgánu společnosti 

• Rozdělení zisku nebo vyrovnání ztráty [4, s. 153] 

 

Práva a povinnosti společníků 

Práva a povinnost komplementářů jsou stejná jako práva a povinnosti společníků v. o. s. 

Základní povinností komanditistů je splnění vkladové povinnosti, jejíž částka je 

uvedena ve společenské smlouvě. 

Základním právem obou skupin společníků je právo na podíl ze zisku. Rozdělení 

zisku a ztráty je dáno §126 ZOK. Pokud společenská smlouva neurčí jinak, dělí se zisk 

a ztráta mezi komplementáře a společnost na polovinu. Zisk a ztráta se mezi 

komplementáře rozdělí stejně jako zisk společníků v. o. s. Část zisku, která připadla 

společnosti se po zdanění rozdělí mezi komanditisty podle výše jejich podílů. 

Komanditisté ztrátu společnosti nenesou. 

Nejvyšší možná částka vyplácená komanditistům nesmí přesahovat původní 

komanditní sumu, která byla zapsána při vzniku společnosti do obchodního rejstříku. 

Velikost zisku komplementáře, není v tomto ohledu nijak omezena. Rozdělení zisku je 

tedy v určité míře úměrné velikosti rizika, kterou komplementáři a komanditisté 

podstupují. [2, s. 77]   
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Příklad rozdělení zisku komanditní společnosti: 

Předpoklady: Pro komplementáře není ve společenské smlouvě stanovena vkladová 

povinnost ani způsob dělení zisku, zisk se tedy dělí rovným dílem. Komanditisté ručí za 

dluhy společnosti komanditní sumou zapsanou v obchodním rejstříku. Společnost 

dosáhla zisku 1 000 000 Kč. Společníky k. s. jsou dva komplementáři a dva komanditisté. 

Tabulka 2: Příklad rozdělení zisku komanditní společnosti 

 

 Splacený vklad Komanditní suma 

1. Komplementář (fyzická osoba)   

2. Komplementář (právnická osoba)   

1. Komanditista (fyzická osoba) 200 000 Kč 300 000 Kč 

2. Komanditista (právnická osoba) 100 000 Kč 100 000 Kč 

Obrázek 3: Příklad rozdělení zisku komanditní společnosti 
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Zánik společnosti 

„Důvody zrušení společnosti uvedené pro veřejnou obchodní společnost se pro 

komanditní společnost použijí pro komplementáře, protože pouze tito společníci jsou v 

podobném postavení jako společníci veřejné obchodní společnosti a jejich přítomnost 

v komanditní společnosti je tak významná, že zákon s jejím zánikem spojuje zrušení 

společnosti.“ [4, s. 158] 

Komanditní společnost umožňuje spojení účasti společníků s různými zájmy ve 

společnosti. Komplementáři se podílejí osobně na každodenním chodu společnosti. 

Komanditistům je umožněno, aby se bez osobní vazby na společnost, podíleli na jejím 

zisku.  

B. Obchodní společnosti kapitálové 

Kapitálové obchodní společnosti mohou vykonávat i jinou než podnikatelskou 

činnost. Společníci se nemusejí podílet na provozním řízení společnosti a jsou povinni 

splnit zákonnou vkladovou povinnost. 

a. Společnost s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným je ZOK definována §132 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.“ [1] 

Od společníků společnost s ručením omezeným se především očekává splnění 

jejich vkladové povinnosti a výkon hlasovacích práv na valné hromadě. Společníci se 

nemusejí aktivně podílet na podnikatelské činnosti společnosti. Maximální počet 

společníků s. r. o. není nijak omezen. 

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada. 

V případě, kdy má společnost pouze jednoho společníka, nahrazuje funkci valné hromady 

tento společník. Funkci statutárního orgánu ve společnosti s ručením omezeným zastává 

jednatel. 

Podle §132 ZOK „firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, 

které může být nahrazeno zkratkou „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“. [1] 
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Obchodní firma je název společnosti, který je zapsán do obchodního rejstříku. 

Firma musí obsahovat kmen a dodatek.  

Obchodní firma musí splňovat následující náležitosti: 

• nesmí být zaměnitelná s obchodní firmou jiné společnosti; 

• obchodní firma nesmí být klamavá 

• priorita obchodní firmy – obchodní firmu může používat ten, kdo ji nechal 

jako první zapsat do obchodního rejstříku 

Podle §133 ZOK se „výše podílu společníka společnosti s ručením omezeným 

určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu 

společnosti, ledaže společenská smlouva určí jinak.“ [1] 

Znamená to tedy, že pokud základní kapitál společnosti je 100 000 Kč a vklad 

jednoho společníka je 60 000 Kč, má tento společník ve společnosti 60 % podíl, pokud 

společenská smlouva nestanoví jinak. 

Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů a možnost 

společníků, vlastnit více podílů, a to i různého druhu. Podíly, s nimiž jsou spojena stejná 

práva a povinnosti, tvoří jeden druh podílu. Druhy podílů a jejich obsah se určí ve 

společenské smlouvě.  

Může se jednat například o podíly 

• s vyšším počtem hlasů 

• s přednostním právem na podíl na likvidačním zůstatku 

• s přednostním právem na získání dalších podílů společnosti apod. 

[3, s. 185-186] 

Kmenový list 

Společnost může vydat kmenové listy pouze za předpokladu, že to společenská 

smlouva umožňuje. Kmenové listy lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není 

omezena nebo podmíněna. Kmenový list je cenným papírem na řad, tzn. převoditelný 

rukopisem, který smí být vydán pouze v listinné podobě. Kmenové listy nesmí být 

veřejně nabízeny ani přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani na 
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jiném veřejném trhu. Účelem kmenových listů je usnadnit, zrychlit a zlevnit proces 

převodu podílu. [3, s. 187-188] 

 Převod rukopisem nejen umožňuje rychlejší a snazší převod podílu, ale také 

umožňuje společníkům, aby do chvíle, než budou chtít vykonávat svá práva vůči 

společnosti, zůstali v anonymitě. Od 1. 1. 2014, kdy došlo ke zrušení listinných akcií na 

majitele (Zákon č.134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti 

akciových společností a o změně dalších zákonů), představují kmenové listy alternativu 

k těmto akciím pro osoby, které chtějí zůstat vůči společnosti neznámí. 

 

Obrázek 4: Počty společností s ručením omezeným podle data založení s vydanými kmenovými 

listy 

 

Podle §138 ZOK kmenový list obsahuje: 

• označení, že se jedná o kmenový list – cenný papír musí obsahovat jeho 

pojmenování, aby nedošlo ke vzniku pochybností o jeho povaze a významu, 

• jednoznačnou identifikaci společnosti, 

• výši vkladu připadající na podíl – výše vkladu, která je s tímto kmenovým listem, 

resp. podílem společníka, spojena, 

• jednoznačnou identifikaci společníka 
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• označení podílu, k němuž je kmenový list vydán – kmenový list musí být spojen 

s konkrétním podílem 

• označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů [3, s. 188-

189], [1] 

 

Seznam společníků 

Vedení seznamu společníků je povinností společnosti. Seznam společníků 

obsahuje základní informace o společnících. 

Seznam společníků obsahuje dle §139 ZOK vždy následující informace: 

• jméno společníka 

• bydliště nebo sídlo společníka 

• případná jiná společníkem určená adresa pro doručování 

• podíl společníka, včetně označení tohoto podílu 

• výše vkladu odpovídající podílu společníka 

• počet hlasů náležejících k podílu 

• povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými 

prostředky nad společníkův vklad za předpokladu, že je tato 

povinnost společníku určena, tj. příplatková povinnost spojená s 

podílem 

• den zápisu do seznamu společníků“ [1] 

 

Vklad 

Podle §142 ZOK je „minimální výše vkladu 1 Kč, ledaže společenská smlouva 

určí, že výše vkladu je vyšší.“ 

Pokud společenská smlouva nestanoví vyšší minimální vklad, je tedy možné, 

aby společnost měla základní kapitál 1 Kč.  V takovém případě ztrácí základní kapitál 

svůj význam vzhledem k ochraně věřitelů. Je tedy převážně na zakladatelích, popřípadě 
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společnících, aby zvolili takovou výši základního kapitálu, která bude pro ně splnitelná 

a zároveň bude dělat dobrý dojem na obchodní partnery společnosti. 

Pokud se jedná o nepeněžitý vklad, musí být nepeněžité předměty vkladů oceněny 

znalcem. Znalec se vybírá z evidence znalců a tlumočníků, kterou vede Ministerstvo 

spravedlnosti České republiky. V evidenci jsou následující údaje: Jméno, identifikační 

číslo znalce, adresa, kontakt, obor, odvětví a specializace znalecké činnosti. 

Za výběr znalce odpovídají v průběhu procesu zakládání společnosti zakladatelé 

a po vzniku společnosti jednatelé. Podle předchozí právní úpravy bylo třeba jmenovat 

znalce na návrh společnosti krajským soudem. Nová právní úprava má za následek 

urychlení procesu výběru znalce a současně také zlevnění procesu zakládání a vzniku 

společnosti. [3, s. 193-194] 

 Znalecký posudek na ocenění nepeněžitého předmětu vkladu musí obsahovat dle 

§143 ZOK tyto údaje: 

• popis nepeněžitého vkladu společníka 

• použité metody ocenění, nebo metodu ocenění 

• částku, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje – započtená částka nesmí být 

vyšší než částka určená ve znaleckém ocenění 

• odůvodnění, jak znalec k ocenění došel [1] 

Práva a povinnosti společníků s. r. o. jsou v ZOK upraveny § 150–166. 

 Mezi základní práva a povinnosti společníků společnosti s ručením omezeným 

patří: 

• Vkladová povinnost 

Minimální výše vkladu je 1 Kč. Doba, do které musí společník splnit svou 

vkladovou povinnost, je stanovena ve společenské smlouvě, nesmí jít o dobu 

delší než 5 let. 
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• Právo na informace 

Pokud se má společník při hlasování na valné hromadě objektivně a 

odpovědně rozhodnout, musí mít všechny informace o dění ve společnosti. Je 

povinností jednatele předat žádané informace společníkovi. 

Právo na informace lze dle §155 ZOK rozdělit na: 

1. Právo na informace od společnosti 

2. Právo nahlížet do dokladů společnosti 

3. Právo kontrolovat údaje v předložených dokladech 

4. Další práva informačního charakteru obsažená ve společenské 

smlouvě [1] 

• Podíl na zisku – Dle §161 odstavce (1) ZOK se „Společníci podílejí na zisku 

určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, 

ledaže společenská smlouva určí jinak.“ [1] 

Podle odstavce (4) „Částka určená k rozdělení mezi společníky nesmí 

přesáhnout výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období 

zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty 

z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu tímto 

zákonem a společenskou smlouvou.“ [1] 

Příklad rozdělení zisku společnosti s ručením omezeným: 

Předpoklady:  

1.Společenská smlouva neurčuje jiné rozdělení zisku 

2.Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu k základnímu 

kapitálu 

3.Společnost dosáhla za účetní období zisk ve výši 800 000 Kč a 

neexistuje nerozdělený zisk ani ztráta z minulých období 

4.Společníci splatili v plné výši částky vkladů deklarované ve 

společenské smlouvě 

Ve společnosti je pět společníků a základní kapitál společnosti je 2 000 000 Kč. 
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 Tabulka 3: Příklad podílů společníků s. r. o. 

 Vklad Poměr podílu na 

základním kapitálu 

Vykázaný zisk po 

odpočtu daně z příjmu 

1.Společník 520 000 Kč 26 % 26 000 Kč 

2.Společník 480 000 Kč 24 % 24 000 Kč 

3.Společník 400 000 Kč 20 % 20 000 Kč 

4.Společník 320 000 Kč 16 % 16 000 Kč 

5.Společník 280 000 Kč 14 % 14 000 Kč 

Σ 2 000 000 Kč 100 % 100 000 Kč 

 

    Obrázek 5: Příklad rozdělení zisku společníkům s. r. o. 

 

 

 



27 

 

Orgány společnosti 

Společnost s ručením omezeným má obvykle dva základní orgány. Nejvyšším 

orgánem je valná hromada. Statutárním orgánem je jednatel. 

1. Valná hromada – valnou hromadu s. r. o. upravuje ZOK §167-193 

Společník má právo účastnit se valné hromady. Na valné hromadě společník 

získává informace o dění ve společnosti, hlasováním na valné hromadě 

ovlivňuje chod společnosti. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších 

otázkách společnosti. Valná hromada volí a odvolává jednatele a pokud je 

zřízena, tak i dozorčí radu. Valnou hromadu svolává jednatel společnosti 

alespoň jednou za účetní období. Každá valná hromada si volí základní orgány. 

Těmi jsou zejména předseda valné hromady a zapisovatel. Z každého jednání 

valné hromady je nutné vyhotovit zápis. 

Dle §169 ZOK „Neurčí-li společenská smlouva jinak, je valná hromada schopná 

se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.“ 

Dle §170 ZOK „Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných 

společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.“  
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Příklad: Ve společnosti bude celkem 100 hlasů rozdělených mezi několik 

společníků. Na valnou hromadu se dostaví pouze dva, z nichž jeden bude mít 26 hlasů 

tedy 26 % a druhý 24 hlasů tedy 24 % z celkových 100 hlasů ve společnosti. Jedná se 

o návrhu, pro jehož přijetí je třeba prostá většina hlasů. Pro přijetí návrhu bude 

hlasovat společník s 26 hlasy a společník s 24 hlasy bude hlasovat proti přijetí návrhu. 

Potřebné množství přítomných hlasů je 50 % z celkového počtu hlasů ve společnosti. 

Valná hromada je tedy schopná se usnášet. Většinu přítomných hlasů tvoří 26 hlasů 

prvního společníka. Usnesení tedy bude přijato 26 hlasy z celkového počtu 100 hlasů. 

 

 

 

Obrázek 6: Příklad hlasování na valné hromadě s. r. o. 
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Pro určitá rozhodování valné hromady se vyžaduje souhlas alespoň 

dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Mezi ně podle §171 ZOK patří: 

• Rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy – například změna výše 

základního kapitálu 

• Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací [1] 

Druhý odstavec §171 ZOK navíc přijetí rozhodnutí o změně společenské 

smlouvy, podmiňuje nejen dvoutřetinovou většinou hlasů ale i souhlasem všech 

společníků do jejichž práv a povinností se změnou zasahuje. Pokud se změnou 

společenské smlouvy zasahuje do práv a povinností všech společníků, vyžaduje 

se souhlas všech společníků. [1] 

Pokud tedy bude například podán návrh na zvýšení vkladové povinnosti 

některých společníků, je vyžadován souhlas těch společníků, kterých se zvýšení 

vkladové povinnosti týká. 

 

Obrázek 7: Hlasování o navýšení vkladu společníka 
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Podle §173 ZOK „společník nevykonává hlasovací právo pokud: 

• Valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu 

• Valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho 

vyloučení soudem 

• Valná hromada rozhoduje o tom, zda mu má být prominuto splnění povinnosti, 

anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení 

povinnosti při výkonu funkce 

• Je v prodlení s plněním vkladové povinnosti“ [1] 

2. Jednatelé 

Podle §194 je „Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným jeden 

nebo více jednatelů“ Pokud má společnost více jednatelů, každý jednatel tvoří 

statutární orgán. Popřípadě pokud tak společenská smlouva stanoví, tvoří více 

jednatelů kolektivní orgán. Jednatelem může být fyzická nebo právnická osoba. 

[1] 

Jednatelům, jako statutárním orgánům, náleží dvojí působnost: 

a. Obchodní vedení společnosti – to znamená činnost která se vztahuje k 

předmětu podnikání společnosti 

b. Zástupčí oprávnění – zastoupení společnosti s ručením omezeným 

jednatelem 

Jednatel také podle §196 ZOK zajišťuje předepsanou evidenci a účetnictví. 

Jednatel může, ale není povinen, tuto činnost vykonávat osobně. V případě, že 

tuto činnost nebude vykonávat osobně, je odpovědný za výběr vhodné osoby, 

která bude předepsanou evidenci a účetnictví zajišťovat. Dále je jednatel povinen 

vedením seznamu společníků a na žádost informovat společníky o věcech 

společnosti. [3, s. 246-249] 
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Obrázek 8: Činnosti jednatele 

Výhodou a hlavním znakem tohoto typu obchodní společnosti je zejména 

omezené ručení. Společníci se tím v případě nezdaru podnikatelského záměru 

chrání před ztrátou veškerého soukromého majetku. Další výhodou je možnost 

zastoupení. Počet jednatelů není zákonem omezen. I při malém počtu společníků 

je možné zajistit pomocí jednatelů každodenní chod společnosti. 

  

b. Akciová společnost 
 

Dle §243 ZOK je akciová společnost: „společnost, jejíž základní kapitál je 

rozvržen na určitý počet akcií“ 

S těmito akciemi jsou spojena práva jejich majitelů, mimo jiné například 

hlasovací právo a právo na dividendu. Výše podílu jednotlivých akcionářů 

vyjadřuje jejich míru účasti na základním kapitálu. 

Akciová společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 

Akcionáři za závazky společnosti neručí. 

Podle §243 ZOK odstavce 2. firma, tedy název, pod kterým je podnikatel 

zapsán v obchodním rejstříku obsahuje označení „akciová společnost“, které 

může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo „a.s.“. 

Základní kapitál, který představuje souhrn všech vkladů, musí být minimálně 

2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR, a to bez ohledu na aktuální kurs Kč vůči EUR. 
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Základní kapitál je u akciové společnosti tvořen součtem jmenovitých hodnot 

všech akcií. [3, s. 297-299] 

Akcie 

 Dle §256 ZOK je akcie cenný papír, nebo zaknihovaný cenný papír, 

s kterým jsou spojena práva akcionáře jako společníka. Mezi ně patří zejména: 

• Právo podílet se na řízení společnosti 

• Právo podílet se na zisku 

• V případě zrušení společnosti s likvidací, právo podílet se na 

likvidačním zůstatku [1] 

 

Akcie musí splňovat podle §259 ZOK tyto obsahové náležitosti: 

• označení, že jde o akcii, 

• jednoznačnou identifikaci společnosti, 

• jmenovitou hodnotu, 

• označení formy akcie, 

• u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře, 

• údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy, 

• číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva [1] 

 

 

Akcie se dělí: 

Podle podoby: 

o Akcie – existují v podobě cenného papíru, 

o Akcie zaknihované – registrovány v registru cenných papírů, 

v České republice je to Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 
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Podle formy akcie: 

• Akcie na jméno – tato forma akcie se převádí rukopisem, který 

musí obsahovat jednoznačnou identifikaci nabyvatele akcie. Aby 

byl převod akcie vůči společnosti účinný, požaduje se oznámení 

změny akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno 

společnosti k provedení zápisu změny do seznamu akcionářů. 

Stanovy akciové společnosti mohou převoditelnost akcií na jméno 

omezit, nikoliv však vyloučit. [3, s. 318-319] 

• Akcie na majitele – tato forma akcií je od 1. ledna 2014 omezena 

zákonem č.134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení 

transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. 

[5] 

 „Listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány se tak 

mění na listinné akcie na jméno. Hlavním účelem tohoto zákona je 

zvýšit důvěru zahraničních investorů v české prostředí, snížení 

korupčního prostředí a ztížení podmínek pro nelegální činnost.“ [6]  

Seznam akcionářů 

V případě, že společnost vydala akcie na jméno, je povinna vést seznam 

akcionářů. Do seznamu akcionářů se podle § 264 zapisují tyto údaje: 

• Druh akcie 

• Jmenovitá hodnota akcie 

• Jméno, bydliště a sídlo akcionáře 

• Číslo bankovního účtu uvedeného u osoby oprávněné poskytovat 

bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

• Označení akcie a změny zapisovaných údajů [1] 
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Práva a povinnosti akcionáře 

Práva akcionáře se dělí do dvou skupin: 

1. Práva majetková – mezi které patří: 

• Právo na podíl na zisku 

• Právo přednostně upsat akcie při zvýšení základního kapitálu 

společnosti 

• Právo na podíl na likvidačním zůstatku [3, s. 378] 

Právo na podíl na zisku vzniká akcionáři za předpokladu, že společnost dosáhla 

za účetní období kladného hospodářského výsledku. Rozdělení zisku mezi akcionáře 

musí schválit valná hromada. Pokud stanovy neurčí jinak, dělí se zisk mezi akcionáře 

podle poměru velikosti jejich podílu na základním kapitálu (podobné jako u s. r. o. viz. 

Obrázek 5). V případě zvýšení základního kapitálu mají při úpisu nových akcií předkupní 

právo stávající akcionáři společnosti před potenciálními akcionáři.  

2. Práva nemajetková – mezi které patří: 

• Právo účastnit se valné hromady 

• Právo hlasovat na valné hromadě – počet hlasů akcionáře odpovídá 

jeho podílu na základním kapitálu 

• Právo na vysvětlení – bez odpovídajících informací nemůže akcionář 

odpovědně hlasovat na valné hromadě 

• Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy 

• Právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady  

Právo účastnit se valné hromady patří mezi nezákladnější akcionářova práva. 

Účastí na valné hromadě získává akcionář informace o dosavadním chodu společnosti. 

Podáváním návrhů, protinávrhů a hlasováním ovlivňuje akcionář přímo dění ve 

společnosti a její směřování v následujícím období. Počet hlasů akcionáře na valné 

hromadě se určuje podle poměru jeho podílu k základnímu kapitálu, pokud zákon a 

stanovy neurčí jinak. Právo na vysvětlení umožňuje akcionáři získat informace o dění ve 



35 

 

společnosti i mimo valnou hromadu. Vysvětlení může akcionář požadovat od 

představenstva. 

 

Povinnosti akcionářů 

Vkladová povinnost 

• Hlavní povinností akcionářů akciové společnosti je splacení vkladu. 

Jedná se o vklad upsaný při založení společnosti, tak i vklad upsaný 

při zvýšení základního kapitálu. [3, s. 378-379] 

 

Orgány společnosti 

Systém vnitřní struktury společnosti 

Orgány akciové společnosti mohou být uspořádány podle dvou systémů, a to buď 

podle dualistického nebo monistického.  

V dualistickém systému zastává funkci nejvyššího orgánu valná hromada.  

Funkci statutárního orgánu zastává představenstvo. Úloha představenstva spočívá 

v řízení společnosti v období mezi valnými hromadami. Představenstvo je obvykle 

voleno valnou hromadou nebo pokud to stanovy společnosti určí, dozorčí radou. 

Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. Funkci kontrolního orgánu zajišťuje 

dozorčí rada, která má na starosti dohled nad činností představenstva a společnosti. Je 

oprávněna nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat 

je. Dozorčí rada se řídí pokyny schválenými na valné hromadě. Člen dozorčí rady nesmí 

být zároveň členem představenstva. 
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V monistickém systému je úloha valné hromady totožná s dualistickým 

systémem.  

Statutárním orgánem v tomto případě je statutární ředitel, který zajišťuje obchodní 

vedení společnosti. Statutární ředitel je jmenován správní radou. Funkci statutárního 

ředitele může zastávat pouze fyzická osoba. Správní rada v monistickém systému vedení 

akciové společnosti je orgán kontrolně-řídící. Kontrolně-řídící činnost spočívá v určení 

zaměření obchodního vedení společnosti a kontrole jeho řádného výkonu. Správní rada 

volí a odvolává svého předsedu, kterým může být pouze fyzická osoba.  

  Obrázek 10: Monistický systém řízení a. s. 

Monistický systém vyžaduje menší počet osob pro řízení společnosti. Je tedy 

vhodný pro malé nebo střední společnosti. 

Valná hromada 

Valná hromada zastává funkci nejvyššího orgánu. Ta představuje shromáždění a 

hlasování akcionářů. O založení společnosti rozhoduje ustavující valná hromada. Každý 

akcionář disponuje počtem hlasů úměrným počtu držených akcií. Akcionáři se účastní 

valné hromady osobně nebo v zastoupení. Valnou hromadu svolává představenstvo, a to 
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alespoň jednou za účetní období. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dní před jejím 

konáním zašle všem akcionářům pozvánku k účasti na valné hromadě. [3, s. 435-439]  

Valná hromada rozhoduje usnesením. Pro platnost usnesení valné hromady je 

požadována přítomnost akcionářů, jejichž akcie dosahují hodnotu alespoň 30 % 

základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak. Valná hromada obvykle rozhoduje 

většinou hlasů přítomných akcionářů. V zákonem vyjmenovaných bodech rozhoduje 

dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů. [3, s. 459-460] 

Příklad:  

Předpoklady: Stanovy neurčují minimální množství akcií, které musí být přítomny 

na valné hromadě pro její platnost usnesení. Minimální množství pro platnost usnesení je 

tedy 30 %. Akciová společnost má čtyři akcionáře. Na valnou hromadu se dostaví pouze 

tři. Na programu valné hromady je projednání dvou návrhů. Pro přijetí prvního návrhu je 

třeba souhlas většiny přítomných hlasů. Pro přijetí druhého návrhu (změna stanov) je 

vyžadován souhlas 2/3 většiny přítomných hlasů. 
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Obrázek 11: Příklad hlasování na valné hromadě a. s. 

 

Působnost valné hromady: 

Podle § 421 „do působnosti valné hromady mimo jiné náleží: 

• rozhodování o změně stanov 

• rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření 

představenstva ke zvýšení základního kapitálu, 
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• rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

• volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud 

stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě, 

• volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených 

stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, 

• schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v 

případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní 

účetní závěrky, 

• rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě 

ztráty, 

• rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů 

společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o 

vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném 

trhu, 

• rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 

• jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy, 

• schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 

• schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo 

podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, 

• rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím 

vznikem, 

• schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a 

jejího zrušení, 

• další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti 

valné hromady.“ [1] 
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Dle §426 ZOK „Akcionář není oprávněn vykonávat svá hlasovací práva 

na valné hromadě v následujících situacích:“ 

• akcionář je v prodlení se splněním své vkladové povinnosti 

• rozhoduje-li valná hromada o nepeněžitém vkladu daného akcionáře 

• rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná 

ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být 

odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při 

výkonu funkce – důvodem je zabránit majoritním akcionářům 

vykonávat funkce v orgánech společnosti v rozporu se stanovenými 

pravidly [1] [3, s. 481-483] 

Výhodou akciové společnosti je možnost relativně snadného seskupení více 

prostředků od jednoho či více investorů. Zároveň vzhledem k minimální výši základního 

kapitálu, může akciová společnost získat větší důvěru ze strany obchodních partnerů i 

veřejnosti.  

Nevýhodou této formy může být vyšší potřebný počáteční kapitál na založení 

společnosti. 

 

2. Postup při zakládání obchodních společností 
 

Podle §122 NOZ lze „Právnickou osobu ustavit zakladatelským právním jednáním, 

zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví 

jiný právní předpis.“ 

 Ve své práci budu řešit ustavení právnické osoby zakladatelským právním jednáním. 

Dle §123 NOZ zakladatelské právní jednání určí alespoň: 

• název 

• sídlo právnické osoby 

• předmět činnosti 
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• jaký má právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to 

zákon přímo 

• určení kdo jsou první členové statutárního orgánu 

          Název právnické osoby musí být nezaměnitelný, udržet zásadu priority a nesmí být 

v rozporu s dobrými mravy. Sídlo musí odpovídat celostátnímu registru adres RUIAN 

(Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) a musí být prokázán vlastnický, či 

nájemní vztah k nemovitosti určené pro sídlo právnické osoby. Předmět činnosti musí být 

v souladu se Živnostenským zákonem, jednotlivé živnostenské listy vydává Obecní 

živnostenský úřad po splnění zákonných požadavků (zletilost, způsobilost k právním 

úkonům, bezúhonnost, absence daňových nedoplatků, nedoplatků na platbách pojistného 

na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nedoplatků 

pojistného na veřejném zdravotním pojištění, bezdlužnost a absence konkurzního, či 

nuceného řízení, dále nesmí být soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, 

týkající se živnosti, která je předmětem podnikání firmy). Statutárním orgánem veřejné 

obchodní společnosti jsou všichni společníci, v případě komanditní společnosti jsou to 

všichni komplementáři. Společenská smlouva může určit jen některé z nich. Statutární 

orgány kapitálových společnosti jsou určeny zákonem, společenská smlouva určuje 

pouze jejich počet.   

 

Dle §125 NOZ „více zakladatelů zakládá právnickou osobu přijetím stanov nebo 

uzavřením jiné smlouvy.  Zákon stanoví, ve kterých případech lze právnickou osobu 

založit i právním jednáním jedné osoby obsaženým v zakladatelské listině.“ 

Zakladatelské právní jednání má pro založení obchodní korporace formu společenské 

smlouvy.  

Vznik obchodní společnosti nastává až ve chvíli, kdy dojde k jejímu zapsání do 

obchodního rejstříku. Do té doby se o společnosti hovoří jako o tzv. předběžné obchodní 

společnosti. [3, s. 21] 

Předběžná obchodní společnost v tomto období nemá právní osobnost. Z toho 

vyplývá, že nemůže nabývat práva a povinnosti. 

Pro zakladatelské právní jednání je vyžadována písemná forma společně s úředně 

ověřenými podpisy. Pro založení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti 
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je třeba, aby zakladatelské právní jednání mělo formu veřejné listiny. Formu veřejné 

listiny, získá zakladatelské právní jednání notářským zápisem. 

 

A. Založení veřejné obchodní společnosti 

 

K založení veřejné obchodní společnosti je vyžadováno uzavření a podepsání 

společenské smlouvy nejméně dvěma společníky. Podpisy společníků musí být úředně 

ověřené. 

Společenská smlouva musí obsahovat alespoň tyto informace o zakládané 

společnosti: 

• firmu a sídlo; 

• jména a příjmení společníků, popř. název a sídlo, pokud se jedná o 

právnickou osobu; 

• předmět podnikání společnosti nebo údaj, pokud byla společnost založena 

pro účel správy vlastního majetku 

Změna společenské smlouvy je podmíněna dohodou všech společníků. 

Pro založení veřejné obchodní společnosti není vyžadována žádná tvorba 

základního kapitálu. Pokud byla společnost založena za účelem podnikání, je 

vyžadováno, aby společníci získali živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Musí 

tak učinit před uzavřením a podepsáním společenské smlouvy. 

 

B. Založení komanditní společnosti 

 

Komanditní společnost je založena uzavřením a podepsáním společenské 

smlouvy, kterou uzavírají alespoň dva společníci, a to alespoň jeden komplementář a 

alespoň jeden komanditista. Podpisy společníků musí být úředně ověřené. 

Společenská smlouva musí obsahovat stejné údaje jako při založení veřejné 

obchodní společnosti. 
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Navíc musí obsahovat:  

• údaje o tom, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří jsou 

komanditisté; 

• výši vkladu každého komanditisty [7] 

Pokud byla společnost založena za účelem podnikání, je vyžadováno, aby 

komplementáři získali živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Musí tak učinit 

před uzavřením a podepsáním společenské smlouvy. 

 

C. Založení společnosti s ručením omezením 

 

Pokud jde o založení dvěma nebo více zakladateli, má zakladatelské právní 

jednání formu společenské smlouvy. Pří založení společnosti jedním zakladatelem, se 

jedná o sepsání zakladatelské listiny. Pro společenskou smlouvu nebo zakladatelskou 

listinu společnosti s ručením omezeným je nezbytné, aby měla formu veřejné listiny.  

Společenská smlouva musí dle §146 ZOK obsahovat tyto údaje:  

• firmu společnosti; 

• předmět podnikání nebo činnosti společnosti; 

• jména společníků, jejich bydliště nebo sídla; 

•  pokud společenská smlouva dovoluje vznik různých druhů podílů, určení 

těchto druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi 

spojených 

• výši vkladů připadajících na podíly; 

• výši základního kapitálu; 

•  počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost  

Společenská smlouva musí při založení společnosti obsahovat také následující 

údaje: 

• vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, 
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• údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě 

členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být voleni valnou hromadou, 

• určení správce vkladů – správce vkladů dle §18 ZOK přijímá a spravuje 

splacené nebo vnesené předměty vkladů nebo jejich části; správcem 

vkladu může být zakladatel nebo některý ze zakladatelů 

• u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se 

započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění 

nepeněžitého vkladu 

Tyto údaje lze po vzniku společnosti a splnění vkladové povinnosti ze společenské 

smlouvy vypustit. 

 

Společenská smlouva může být měněna dohodou všech společníků. 

Pokud byla společnost založena za účelem podnikání, je vyžadováno, aby získala 

živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Musí tak učinit před uzavřením a 

podepsáním společenské smlouvy. 

 

 

D. Založení akciové společnosti 

 

K založení akciové společnosti je vyžadováno přijetí stanov. Stanovy mají 

zákonem vymezený obsah a musejí mít formu veřejné listiny (notářský zápis). Pokud je 

společnost založena jedním zakladatelem dochází k založení podepsáním zakladatelské 

listiny. Zakladatelská listina musí mít formu veřejné listiny (notářský zápis). 

Stanovy musí dle §250 odstavce (2) obsahovat tyto údaje: 

• firmu, sídlo a předmět podnikání nebo činnosti, 

• výši základního kapitálu, 
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• počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít 

na jméno nebo na majitele, zda budou vydány jako zaknihované cenné 

papíry, 

• počet hlasů spojených s jednou akcií, 

• informace o systému vnitřní struktury, pravidla pro určení počtu členů 

představenstva a dozorčí rady, 

Stanovy při založení společnosti obsahují navíc údaje: 

• kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu 

pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude splacen, 

• v jaké výši musí být splacen základní kapitál v okamžiku vzniku 

společnosti, 

• určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti určeným 

znalcem, 

• přibližnou výši nákladů, vzniklých při založení společnosti, 

• určení koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být 

podle stanov voleni valnou hromadou, 

• určení správce vkladů 

Cena nepeněžitého vkladu nesmí přesahovat hodnotu určenou znalcem. Znalec je 

při založení společnosti vybírán zakladateli jinak představenstvem z evidence znalců a 

tlumočníků, který vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 

Správce vkladů přijímá a spravuje splacené nebo vnesené předměty vkladů. 

Pokud byla společnost založena za účelem podnikání, je vyžadováno, aby získala 

živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Musí tak učinit před uzavřením a 

podepsáním společenské smlouvy. 
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4. Podmínky legalizace obchodních společností a jejich 

vznik 
 

a. Legalizace 

Pro veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost je pro zapsání do 

obchodního rejstříku nutné zajistit tyto náležitosti: 

• společenská smlouva (nejméně 2 zakladatelé) s úředně ověřenými podpisy 

• rozhodnutí společníků o umístění sídla s konkrétně vymezenou adresou 

sídla společnosti 

• listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo 

• dle §13 VeřRej „Navrhovatel doloží, že osobě, jíž se zápis týká, vznikne 

nejpozději dnem zápisu živnostenské nebo jiné oprávnění k činnosti, která 

má být jako předmět činnosti nebo podnikání do veřejného rejstříku 

zapsána, je-li takové oprávnění zákonem vyžadováno; to neplatí, je-li tato 

skutečnost zjistitelná z informačního sytému veřejné správy nebo jeho 

části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem nebo stanoví-

li jiný zákon jinak“ [8] 

• čestné prohlášení společníků (prohlášení o svéprávnosti, prohlášení o 

splnění podmínek provozování živnosti, což znamená, že u nich není 

překážka v provozování živnosti), včetně souhlasu se zápisem do 

obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem 

• plná moc – pokud navrhovatel zmocní k podání návrhu do obchodního 

rejstříku jinou osobu 

• u komanditní společnosti uvedení, který ze společníků je komplementář a 

který komanditista, výše komanditní sumy každého komanditisty a její 

změny 
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Pro společnost s ručením omezeným: 

• Společenskou smlouvu v případě více zakladatelů nebo zakladatelskou 

listinu v případě jednoho zakladatele ve formě notářského zápisu 

• Rozhodnutí zakladatele nebo zakladatelů o umístění sídla s konkrétní 

adresou sídla společnosti 

• Listinu osvědčující právní důvod užívání prostor, ve kterých se sídlo 

nachází 

• dle §13 VeřRej „Navrhovatel doloží, že osobě, jíž se zápis týká, vznikne 

nejpozději dnem zápisu živnostenské nebo jiné oprávnění k činnosti, která 

má být jako předmět činnosti nebo podnikání do veřejného rejstříku 

zapsána, je-li takové oprávnění zákonem vyžadováno; to neplatí, je-li tato 

skutečnost zjistitelná z informačního sytému veřejné správy nebo jeho 

části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem nebo stanoví-

li jiný zákon jinak“ [8] 

• čestné prohlášení jednatele nebo jednatelů (prohlášení o svéprávnosti, 

prohlášení o splnění podmínek provozování živnosti, což znamená, že u 

nich není překážka v provozování živnosti), včetně souhlasu se zápisem 

do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem 

• dle §48 písmene j) VeřRej „výše podílu každého společníka, druh podílu 

a popis práv a povinností s ním spojených alespoň odkazem na 

společenskou smlouvu uloženou ve sbírce listin a údaj o tom, zda byl na 

podíl vydán kmenový list “ [8] 

• prohlášení správce vkladu 

• plná moc-pokud navrhovatel zmocní k podání návrhu do obchodního 

rejstříku jinou osobu 

Pro akciovou společnost: 

• stanovy ve formě notářského zápisu 

• rozhodnutí zakladatelů o umístění sídla s konkrétně vymezenou adresou 

sídla společnosti 
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• rozhodnutí představenstva o volbě předsedy a místopředsedy 

• rozhodnutí dozorčí rady o volbě předsedy a místopředsedy 

• listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo 

• dle §13 VeřRej „Navrhovatel doloží, že osobě, jíž se zápis týká, vznikne 

nejpozději dnem zápisu živnostenské nebo jiné oprávnění k činnosti, která 

má být jako předmět činnosti nebo podnikání do veřejného rejstříku 

zapsána, je-li takové oprávnění zákonem vyžadováno; to neplatí, je-li tato 

skutečnost zjistitelná z informačního sytému veřejné správy nebo jeho 

části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem nebo stanoví-

li jiný zákon jinak“ [8] 

• doklad o splacení 30 % jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií 

• dle §48 odstavce (1) písmene k) VeřRej „počet, formu a jmenovitou 

hodnotu akcií nebo údaj o tom, že společnost vydá akcie, které nemají 

jmenovitou hodnotu (kusové akcie), a v jakém počtu, údaj o tom, zda 

budou vydány akcie jako zaknihovaný cenný papír nebo budou 

imobilizovány, druh akcií a popis práv a povinností s nimi spojených 

alespoň odkazem na stanovy uložené ve sbírce listin a případné omezení 

převoditelnosti akcií na jméno; má-li společnost jediného akcionáře, 

zapisuje se i jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také 

bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, tohoto akcionáře“ [8] 

• čestné prohlášení členů představenstva a dozorčí rady nebo statutárního 

ředitele, (prohlášení o svéprávnosti, prohlášení o splnění podmínek 

provozování živnosti, což znamená, že u nich není překážka 

v provozování živnosti), včetně souhlasu s převzetím povinností 

v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními Zákona číslo 90/2012 

Sb. Podpis dokumentu musí být úředně ověřen 

• prohlášení správce vkladu 

• plná moc-pokud navrhovatel zmocní k podání návrhu do obchodního 

rejstříku jinou osobu 
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b. Vznik 

Pro vznik společnosti je potřeba podat návrh na zapsání do obchodního rejstříku 

u rejstříkového soudu, popřípadě může zápis provést notář. 

Příslušnost rejstříkového soudu, u kterého musí subjekt podat návrh závisí na sídle 

společnosti, kterou zakládá. 

Obchodní rejstříky jsou vedeny krajskými soudy a to: 

• Městským soudem v Praze (Hlavní město Praha a Středočeský kraj), 

• Krajským soudem v Českých Budějovicích (Jihočeský kraj), 

• Krajským soudem v Plzni (Západočeský kraj, Karlovarský kraj), 

• Krajským soudem v Ústí nad Labem (Ústecký kraj, Liberecký kraj), 

• Krajským soudem v Hradci Králové (Královéhradecký kraj, Pardubický kraj), 

• Krajským soudem v Brně (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj), 

• Krajským soudem v Ostravě (Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj) 

Dále je třeba zaplatit poplatek za provedení zápisu do obchodního rejstříku a 

v případě, že zápis provádí notář tak i odměny notáři.  
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Na zápis do obchodního rejstříku má soud zákonnou lhůtu pěti dnů. Do těchto pěti 

dnů se nepočítá den podání návrhu. Rozhodnutí o zápisu do rejstříku soud doručí všem 

zúčastněným osobám, které podaly návrh. Rozhodnutí nabývá právní moci patnáct dní od 

doručení. Během této doby je možné proti zápisu podat námitky. Obdobné lhůty platí i 

pro zápis provedený notářem. 

 Zapsáním do obchodního rejstříku, se společnost stává právnickou osobou. 

 

 

 

Obrázek 12: Náklady na zápis obchodní společnosti do veřejného rejstříku dle 

ZSP a VMS. [9], [10] 



52 

 

II. Část analytická 
 

5. Obchodní společnosti využitelné ve strojírenství 
 

Pro zhodnocení využitelnosti jednotlivých forem obchodních společností jsem 

využil metodu SWOT analýzy. SWOT analýza spočívá ve vyhodnocení faktorů, které 

budou mít vliv na úspěch či neúspěch budoucí nebo již existující obchodní společnosti. 

Faktory se dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory jsou přímo ovlivnitelné danou 

společností. Vnější faktory jsou způsobeny prostředím, ve kterém společnost působí. 

Vnější faktory sama společnost nedokáže ovlivnit. Pouze může využít příležitostí, které 

dané prostředí poskytuje nebo minimalizovat jeho hrozby. 

Vnitřní faktory 

• Silné stránky 

• Slabé stránky 

Vnější faktory 

• Příležitosti 

• Hrozby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: SWOT analýza 
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Veřejná obchodní společnost 
 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: SWOT analýza v. o. s. 
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Komanditní společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: SWOT analýza k. s. 
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Společnost s ručením omezeným 

 

Obrázek 16: SWOT analýza s. r. o. 
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Akciová společnost 

 

Obrázek 17: SWOT analýza a. s. 
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Zhodnocení analýzy: 

Vybraná forma společnosti má být vhodná pro oblast strojírenství. Měla by tedy 

splňovat následující podmínky: 

▪ snadné získávání nového kapitálu do společnosti 

✓ s. r. o. – vstup nového společníka do společnosti 

✓ a. s. – emise nových akcií 

✓ k. s. – vstup nového komanditisty do společnosti 

▪ možnost zastoupení 

✓ s. r. o. – jednatelé 

✓ a. s. – představenstvo 

▪ možnost velkého počtu společníků 

✓ s. r. o. – vyhovuje 

✓ a. s. – vyhovuje 

✓ v. o. s. a k. s. – vyhovuje, ale při velkém počtu společníků bude náročné 

vykonávat rozhodovací procesy 

▪ při neúspěchu společnosti na trhu by společníci měli být chráněni před ztrátou 

veškerého majetku 

✓ s. r. o. – vyhovuje 

✓ a. s. – vyhovuje 

✓ k. s. – vyhovuje pouze pro komanditisty 

▪ přijatelná struktura řízení 

✓ s. r. o. – vyhovuje zejména pro malé a střední podniky 

✓ a. s. – vyhovuje + možnost výběru systému řízení podle velikosti 

společnosti (monistický, dualistický systém řízení) 

▪ snadné rozdělení zisku dle vkladu společníků či akcionářů 

✓ s. r. o. – vyhovuje 

✓ a. s. – vyhovuje 

▪ snadnější uzavírání pracovních smluv se zaměstnanci 

✓ s. r. o. – vyhovuje 

✓ a. s. – vyhovuje 
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Z výsledků analýzy je zřejmé, že pro oblast strojírenství jsou vhodné kapitálové 

společnosti, a to akciová společnost a společnost s ručením omezeným. Osobní obchodní 

společnosti jsou nevhodné zejména neomezeným ručením společníků. Osobní zapojení 

společníků do každodenního chodu společnosti vyžaduje jejich odbornou způsobilost. 

Další nevýhodou je zákonná nutnost nejméně dvou společníků. Může se tak stát, že při 

vystoupení jednoho společníka společnost zanikne. Výhodou je jednoduchá organizační 

struktura. Osobní společnosti by mohly být využitelné pouze ve velice malé strojírenské 

firmě s nízkým počtem společníků. 

 

Společnost s ručením omezeným je vhodná pro střední firmy. Forma s. r. o. 

umožňuje více společníkům účastnit se kapitálem na chodu společnosti, ale zároveň je 

nepodmiňuje účastí na provozním chodu. Díky neomezenému počtu jednatelů, kterým 

může společnost disponovat, je možné zajistit stabilní chod společnosti i při rychlém 

rozvoji podniku. Systém rozdělení zisku je relativně jednoduchý. Dělení zisku podle 

velikosti podílu společníka na základním kapitálu je vhodnější než například dělení 

rovným dílem. Omezené ručení chrání společníky před ztrátou veškerého soukromého 

majetku. Maximální počet společníků není zákonem nijak omezen. Společníci mají právo 

účastnit se valné hromady, kde mohou vykonávat svá hlasovací práva. Minimální velikost 

vkladu jednoho společníka je 1 Kč. Je tedy možné, aby společnost s ručením omezeným 

měla základní kapitál 1 Kč. Je ale na posouzení zakladatelů, jak společnost bude působit 

na budoucí obchodní partnery. Skutečnost, že se hospodářské výsledky zveřejňují lze 

považovat jak za výhodu, tak i nevýhodu. 

 

Forma akciové společnosti je vhodná pro střední a velké podniky. Zakladatelé, 

popřípadě akcionáři mají možnost zvolit systém vnitřní struktury řízení a. s. Monistický 

systém řízení je vhodný pro menší společnosti. Dualistický systém řízení je vhodný pro 

střední až velké společnosti. Základní kapitál a. s. je rozdělen na určitý počet akcií. 

Získání nového kapitálu lze realizovat emisí nových akcií. Zisk se mezi akcionáře dělí 

podle poměru jejich podílu na základním kapitálu. Akcionáři mají právo účastnit se valné 

hromady. Hlasováním na valné hromadě akcionáři ovlivňují dění ve společnosti. Počet 

akcionářů není nijak omezen. To umožňuje získávání nového kapitálu potřebného ke 

stabilnímu růstu společnosti. Minimální velikost základního kapitálu může získat důvěru 

obchodních partnerů ve společnost. Pro potenciální akcionáře je výhodná skutečnost, že 

hospodářské výsledky akciové společnosti jsou veřejné. 
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6. Závěr 
 

Z výsledků SWOT analýzy je zřejmé, že nejrozšířenějšími typy obchodních 

společností by měly být společnost s ručením omezeným a akciová společnost. To 

odpovídá skutečnému stavu obchodních společností ve strojírenství.  

 

Společnosti s ručením omezeným jsou v České republice využívané zejména 

malými a středními podniky. Nový zákon o obchodních korporacích odstranil minimální 

základní kapitál a nahradil ho minimální výší vkladu, která je nyní 1 Kč. Tím došlo ke 

snížení potřebného kapitálu k založení a zvýšení atraktivity této formy společnosti. 

 

Akciové společnosti jsou v České republice využívané převážně velkými 

společnostmi. Finanční náklady na založení a. s. jsou podstatně vyšší než u s. r. o. Pro 

založení strojírenského firmy je třeba velké množství kapitálu na pořízení nákladných 

strojních zařízení a v závislosti na provozované činnosti také velké množství osob 

s odbornými znalostmi, kteří se nemusejí nutně účastnit na základním kapitálu. Forma a. 

s. umožňuje vytvářet velké organizační struktury a zároveň soustředit velké množství 

kapitálu prostřednictvím akcionářů. 
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