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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

AS (a.s.)   Akciová společnost (ve smyslu § 243 ZOK) 

EHZS   Evropské hospodářské zájmové sdružení 

EU   Evropská unie 

Firma   Název, pod kterým je podnikatel zapsán do ObchR 

KS (k. s.)   Komanditní společnost (ve smyslu § 118 ZOK) 

ObchR  Obchodní rejstřík 

SRO (s.r.o.)  Společnost s ručením omezeným (ve smyslu § 132 ZOK) 

SE   Societas Europaea – Evropská společnost 

VOS (v.o.s.)  Veřejná obchodní společnost (ve smyslu § 95 ZOK) 

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

  (zákon o obchodních korporacích) 
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 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ PRÁCE 
 

Za téma diplomové práce jsem si zvolila oblast obchodního práva – obchodní 

společnosti z důvodu rozsáhlé rekodifikace soukromého práva. V rámci diplomové 

práce se zabývám aktuální právní úpravou obchodních korporací, konkrétněji jejich 

analýzou se zřetelem na oblast strojírenství. 

Základem řešeného tématu bude především zpracování vlastní charakteristiky 

obchodních společností, dále pak výklad základních pojmů a souvislostí. 

Vlastní práce je členěna na jednotlivé kapitoly. První část popisuje obecně 

teoretické pojmy, jako jsou například sídlo nebo orgány obchodní společnosti. Jejím 

účelem je uvedení do problematiky a seskupení základních pojmů.  Do druhé a třetí 

kapitoly spadá též pojednání o právních formách obchodních společností se 

zaměřením na požadavky a postup jejich založení. Další kapitoly obsahují komparaci 

jednotlivých forem obchodních společností a analýzu vhodnosti jednotlivých forem 

obchodních společností pro strojírenství. V závěru diplomové práce zhodnotím 

základní poznatky z práce a dle statistik vyhodnotím, které obchodní společností jsou 

v praxi nejpoužívanější pro oblast strojírenství.  

 

CÍL PRÁCE 
 

Základním cílem mé práce je analýza obchodních společností z pohledu 

vhodnosti pro oblast strojírenství, zaměření se na jednotlivé formy obchodních 

společností a jejich zakládání, které v důsledku rozsáhlé soukromoprávní 

rekodifikace prošly změnou. 
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2. PRÁVNÍ ÚPRAVA, POJEM A DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 
 

2.1 ÚVOD 
 

Právní úprava pro obchodní společnosti a družstva je provedena zákonem č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích a doplněna o obecné otázky týkající se 

právnických osob v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) Dne 30.12 

2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o obchodních korporacích – 

zákon č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstev a novela občanského zákoníku a dalších zákonů – zákon 

460/206 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další 

související zákony. Novela zákona o obchodních korporacích s účinností od 14.1. 

2017 přináší úpravu v počtu členů dozorčí rady a jejich volby u akciové společnosti 

s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru. Novela občanského zákoníku 

přináší řadu změn, které se týkají činnosti notáře.  

V úvodu teoretické části práce uvádím, co přesně znamenají základní pojmy, 

které budu v celé práci používat dle vymezení zákona o obchodních korporacích a 

nového občanského zákoníku. 

 Obchodní společnost je veřejná obchodní společnost, komanditní 

společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská 

společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. 

 Obchodní korporace zahrnuje dle ZOK všechny formy obchodních 

společností i družstev. 

 Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který byl vytvořen 

podnikatelem a z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Závod může mít i 

pobočku, která je definovaná jako část závodu. Zákoník upravuje zvlášť i tzv. rodinný 

závod a také tzv. zemědělský závod. 
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Obrázek 1 Schéma kategorizace osob v ČR 

  

 

2.2  POJEM OBCHODNÍ KORPORACE 
 

 „Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnosti“) a 

družstva. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost 

(dále jen „osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost (dále jen „kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské 

hospodářské zájmové sdružení. Družstvy jsou družstvo a evropské družstevní 

společnosti. Osobní společnost může být založena za účelem podnikání nebo za 
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účelem správy vlastního majetku.“1 Takto zní definice ze zákonu o obchodních 

korporacích, který je zákonem speciálním a proto jeho úprava má přednost před 

zákoníkem občanským.  

 

Obrázek 2 Kategorizace obchodních korporací v ČR 

 

 

 

 

                                            
1
 Eliáš, K. (1994). Obchodní společnosti. Základní otázky. Praha: C.H. Beck/SERVT. 
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V úvodu se zákon o obchodních korporacích věnuje obecným ustanovením 

obecně a poté se zaměřuje na ustanovení pro jednotlivé formy korporací. Nesmíme 

však zapomenout, že i občanský zákoník obsahuje zásadní ustanovení a proto jich 

pár zmíním v dalších kapitolách dle rozdělení v Zákoně o obchodních korporacích 

s komentářem od Lucie Noskové a Pavla Pravdy.2 

 

2.2.1 OBCHODNÍ FIRMA 
  

 Obchodní firma je obsažena v občanském zákoníku v § 132 – 135, 423 – 428. 

Jednotlivé paragrafy firemního práva jsou řazeny následovně: 

a) § 423 odst. 1  -    definice obchodní firmy 

 zásada jednotnosti 

b) § 423 odst. 2  -    zásada priority 

 ochrana před neoprávněným zásahem 

c) § 424   -    zásada nezaměnitelnosti a zákazu klamavosti 

d) § 425   -    obchodní firma fyzické osoby 

e) § 426   -    koncernová firma 

f) § 427   -    převod a přechod staré firmy 

g) § 428    -   souhlas s užitím jména ve firmě právnické osoby 

h) § 422   -    jednání podnikatele nezapsaného v obchod. rejstříku 

 

 Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního 

rejstříku. Z názvu musí být patrné, o jakou formu právnické osoby se jedná a nesmí 

být klamavý. Obchodní firma plní funkci stěžejní při identifikaci podnikatele, který se 

tak stává nezaměnitelným. „Při posouzení otázky zaměnitelnosti obchodní firmy je 

nutno přihlížet k dojmu, který vzniká u průměrného zákazníka.“3  

Tento dojem se při posuzování zaměnitelnosti musí zaměřovat na mnoho faktorů, 

které tuto skutečnost mohu ovlivnit, jako jsou například umístění sídla, předmět 

                                            
2
 Eliáš, K. (1994). Obchodní společnosti. Základní otázky. Praha: C.H. Beck/SERVT. 

3
 Usnesení Nejvyššího soudu v ČR ze dne 26. 1. 2010 sp. zn. 29 Cdo 3580/2009 Nejvyšší soud [online].  

Dostupné z: (www.nsoud.cz, nedatováno),   
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podnikání. Obchodní firma může obsahovat jméno člověka se zvláštním vztahem 

k firmě, ale pouze za jeho souhlasu. Pokud nastane smrt člověka, může o dalším 

používání názvu rozhodnout zákonem oprávněná osoba například manžel (resp. 

manželka) zletilý potomek nebo předek. Souhlas může být kdykoliv odvolán a zabývá 

se jím NOZ v § 428, kde je uvedeno: „Odvolat souhlas s užitím svého jména 

v obchodní firmě právnické osoby má právo ten, kdo k tomu má tak závažný důvod, 

že po něm nelze spravedlivě považovat, aby jeho jméno bylo v obchodní firmě 

využíváno, takovým důvodem může být zejména změna převažující povahy 

podnikání právnické osoby nebo změna vlastnické struktury obchodní korporace. Za 

těchto podmínek má právo odvolat souhlas i právní zástupce osoby, která souhlas 

udělila.“4 

Další změnou v NOZ je možnost zařadit do obchodní firmy příznačný prvek, 

který obsahuje název jiné právnické osoby za předpokladu, že osoby jsou ve 

vzájemném vztahu a s použitím příznačného prvku další osoba souhlasí. Tato 

možnost byla dříve možná pouze u koncernů. Nadále musí být názvy pro veřejnost 

odlišné, protože se nejedná o přijetí zcela totožného názvu.5 

 

 2.2.2 SÍDLO 

 Sídlo právnické osoby je upraveno v občanském zákoníku § 136-137, 429. 

K identifikaci je nutné určení sídla, které je důležité například k určování místní 

příslušnosti soudů a doručování. Zákon umožňuje stanovit sídlo i v bytě, pokud to 

nenarušuje chod a klid v domě. Ve společenské smlouvě nemusí být uváděna 

přesná adresa sídla v případě, že právnická osoba se zapisuje do obchodního nebo 

jiného veřejného rejstříku. Jako dostačující se považuje název obce sídla, úplná 

adresa je zapsána pouze do veřejného rejstříku. Umístění sídla může být vedeno na 

takzvané fiktivní adrese, kde společnost fakticky nesídlí. Reálně se můžeme setkat 

s adresami, kde sídlí velké množství obchodních společností i přesto, že ve 

skutečnosti by byla kapacita na této adrese nedostačující. Aby byla společnost 

                                            
4
 NOZ v § 428 

5
 Eliáš, K. (1994). Obchodní společnosti. Základní otázky. Praha: C.H. Beck/SERVT. 
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zapsána do obchodního rejstříku, je nutné doložit právní důvod užívání prostor, ve 

kterých je sídlo umístěno. Za dostačující se považuje písemné prohlášení majitele 

nemovitosti, kde jsou prostory umístěny, nebo osoby oprávněné nakládat s 

nemovitostí 6   

 Změna nastala v NOZ u přemisťování sídla právnické osoby z České 

republiky do zahraničí. Přemístění sídla je povoleno, pokud to právní řád státu, do 

něhož má být sídlo právnické osoby přemístěno. Zákon uvádí, že přemístění sídla 

nesmí odporovat veřejnému pořádku. Přemístění je zapsané ve veřejném rejstříku a 

jeho účinnost nabývá platnosti ode dne zápisu. 

 Z důvodu ochran spotřebitelů byla zákonem stanovena povinnost 

oznámení přemístění sídla do zahraničí alespoň tři měsíce před dnem 

předpokládaného přemístění. V této době mohou věřitelé požadovat zajištění jejich 

nesplacených pohledávek z důvodu zhoršení možnosti vymáhání závazků do 

zahraničí.  

Mezi členy právnické osoby může dojít k nesouhlasu s přemístěním sídla 

společnosti do zahraničí. V této situaci mohou členové ukončit své členství, které je 

platné ke dni přemístění sídla. 7 

 
 

 
 

 

2.2.3 ÚČEL PRÁVNICKÉ OSOBY 
 

 Právní úprava představuje novinku v oblasti ustanovení účelu právnických 

osob, včetně určení zakázaných osob a veřejně prospěšných osob. Občanský 

zákoník dělí právnické osoby podle účelu na veřejnoprávní a soukromoprávní 

právnické osoby a zmiňuje, že povaha právnické osoby se posoudí podle její hlavní 

činnosti. 
                                            
6
Eliáš, K. (1994). Obchodní společnosti. Základní otázky. Praha: C.H. Beck/SERVT. 

7
 Eliáš, K. (1994). Obchodní společnosti. Základní otázky. Praha: C.H. Beck/SERVT. 
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 NOZ nedovoluje vznik právnických osob s účelem porušení práva nebo 

s cílem dosažení nějakého nezákonného jednání. Výčet účelů obsahuje například 

popření práv skupiny osob pro jejich pohlaví, rasu, politické smyšlení či náboženské 

vyznání, podporování nenávisti, násilí atd. Speciálně se zákon zaměřuje na zákaz 

zakládání ozbrojené právnické osoby nebo právnické osoby s ozbrojením složkami 

pokud nemá zákonnou výjimku (například právnická osoba, jejíž členové využívají 

zbraně pro sportovní nebo kulturní účely). 

 NOZ definuje status veřejně prospěšné právnické osoby. Aby tento status 

mohl být udělen právnické osobě, je nutno split čtyři podmínky: 

 Právnická osoba přispívá vlastní činností k dosažení obecného blaha 

 Právnická osoba nabyla svůj majetek z poctivých zdrojů 

 Právnická osoba využívá svůj majetek hospodárně k prospěšnému účelu 

 Právnickou osobu řídí bezúhonné osoby 

Veřejně prospěšná právnická osoba má poté právo na zápis veřejné prospěšnosti do 

obchodního rejstříku a také nabývá práva uvést ve svém názvu, že se jedná o 

veřejně prospěšnou právnickou osobu. 8 

 

  
 

 

 

2.2.4 ORGÁNY OBCHONÍCH SPOLEČNOSTÍ 
 

 Určení orgánů právnických osob upravuje především NOZ § 151-160 a dále 

ZOK.9  

Konkrétně se ZOK orgány obchodních společností zabývá v § 44, který uvádí: 

(1) „Nejvyšším orgánem v osobní společnosti jsou všichni její společníci, v 

kapitálové společnosti valná hromada a v družstvu členská schůze. 

                                            
8
 GÜRLICH, Richard. 2015. Obecné úpravy právnických osob podle NOZ I. Business Institut [online]. Dostupné z: 

http://www.businessinstitut.cz/obecne-upravy-pravnickych-osob-podle-noz-i 
9
 KORBEL, František. 2013. Právnické osoby v NOZ. Občanský zákoník - justice [online]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/media/pravnicke-osoby-v-noz/ 
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(2)  Kontrolním orgánem obchodní korporace se pro potřeby tohoto zákona rozumí 

dozorčí rada, kontrolní komise nebo jiný obdobný orgán. 

(3)  Kolektivní orgán zvolí předsedu, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů 

rozhodující, ledaže společenská smlouva pro tento případ určí jinak; to neplatí pro 

osobní společnosti. 

(4)  Statutárním orgánem osobní společnosti je každý její společník. 

(5)  Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je každý jednatel, 

ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán.
10
“ 

 Dělení orgánů právnických osob můžeme popsat jako individuální nebo 

kolektivní. Při individuálním orgánu se jedná o jednočlenný orgán a u kolektivního 

orgánu mluvíme o vícečlenném orgánu. 

 Občanský zákoník nově vymezuje péči řádného hospodáře v § 159 odst. 1. 

Tato funkce je zde zdůrazněna a upřesňuje postupy pro postih člena voleného 

orgánu při zaviněném porušení povinností. Jelikož je přijetí funkce člena orgánu 

spojeno s určitou odpovědností je povinností člena orgánu vykonávat funkci 

s nutnými vědomostmi a svědomitě. Řádného hospodáře charakterizuje přiměřené 

vzdělání, praxe a dostatečná rozumová vyspělost umožňující pečlivě vykonávat 

přijatou funkci.11 

  

 

2.2.5 KAPITÁLOVÉ A OSOBNÍ SPOLEČNOSTI – CHARAKTERISTIKA 
 

 Vymezení obchodních společností najdeme v zákoně o obchodních 

korporacích, který má v tomto směru návaznost na obchodní zákoník platný do roku 

2013. Obchodní společnosti zákon vymezil jako osobní a kapitálové a v následujícím 

textu se zaměřím na jejich rozdíly. 

                                            
10

 ZOK § 44 
11

 Eliáš, K. (1994). Obchodní společnosti. Základní otázky. Praha: C.H. Beck/SERVT. 
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Osobní obchodní společnosti z pravidla vlastní dvě a více osob, u kterých se 

předpokládá aktivní zapojení do společnosti, jelikož ručí za dluhy společnosti 

nerozdílně celým svým majetkem. Předpokladem zaležení osobní společnosti je tedy 

nutná odborná znalost, kterou společník využívá k prosperitě společnosti. Výše 

vkladu u osobních společností není zákonem předepsaná. U osobních společností 

zatím není možně založení jednočlenné společnosti a i během fungován společnosti 

nesmí tento počet klesnout pod dvě osoby, jinak by společnost byla nucena k zániku. 

12 K výhodám patří například nízké náklady na řízení, vysokou flexibilitu v rámci 

vnitřní struktury a absenci povinnosti zveřejňovat výsledky hospodaření. Naopak jako 

nevýhody vidím ručení celým svým majetkem a nejistou situaci obchodní společnosti 

při odchodu společníka. Osobními společnosti jsou veřejná obchodní společnost a 

komanditní společnost. 

 U kapitálové společnosti, tedy akciové společnosti, společnosti s ručením 

omezeným a evropské společnosti (dále jen „SE“) se nemusí společníci vůbec 

podílet na řízení společnosti. Pro společníky kapitálových společností je 

charakteristická výše jejich majetkové účasti, která rozhoduje o jejich budoucím 

podílu na ziscích společnosti. Řízení bývá zpravidla přenecháno profesionálnímu 

managementu. Společníci mají možnost ovlivňovat chod společnosti prostřednictvím 

statutárních orgánů (představenstvo u akciové společnosti a jednatel u společnosti 

s ručením omezeným). Zásadní rozdíl u kapitálových společností je způsob ručení za 

závazky u společníků. Společníci nebo vlastníci kapitálových společností ručí za 

závazky společnosti svým majetkem jen do výše svého vkladu.13 

  

 

 

 

 

                                            
12

 MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. 2013. Obchodní podnikání ve 21. století [online]. Praha: Grada. ISBN 978-

247-4780-4. Dostupné z: 
https://books.google.cz/books?id=8M_ZAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&ca
d=0#v=onepage&q&f=false 
13

 Jak se liší kapitálová a osobní společnost? 2014. Business web [online]. Dostupné z: 
http://www.business-web.cz/jak-se-lisi-kapitalova-a-osobni-spolecnost/ 
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S. r. o. A. s. V. o. s. K. s. 

Počet 
zakladatelů 

Minimálně jedna 
osoba 

Minimálně 
jedna osoba 

Minimálně 
dva 
společníci 

Minimálně 2 
osoby 
(komanditista a 
komplementář) 

Ručení 

Do výše 
upsaného, ale 
nesplaceného 
vkladu 

Společníci 
neručí za 
dluhy 
společnosti 

Nerozdílně 
celým svým 
majetkem 

Komplementář 
ručí celým svým 
majetkem, 
komanditisté do 
výše 
nesplaceného 
vkladu 

Počáteční 
kapitál 

Minimálně 1 Kč, 
pokud 
společnost 
zakládá 1 
společník 

2 000 000 Kč 
nebo 80 000 
EUR 

Není 
povinný 

Není stanoveno 

Administrativní 
náležitosti 

Sepsání 
společenské 
smlouvy či 
zakladatelské 
listiny 

Přijetí stanov 
Sepsání 
společenské 
smlouvy 

Sepsání 
společenské 
smlouvy 

Účast na zisku 

Dle vkladu, 
pokud není jinak 
stanoveno ve 
společenské 
smlouvě 

Dle rozhodnutí 
valné hromady 

Dle 
společenské 
smlouvy 

Komplementář a 
komanditista 
50/50, mezi 
komplementáři 
rovným dílem, 
mezi 
komanditisty dle 
výše vkladu 
nebo dle 
společenské 
smlouvy 

 

Obrázek 3 Právní formy podnikání, zdroj: http://www.ipodnikatel.cz 
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2.3 DRUHY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 
 

 2.3.1 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 
 

 Znaky veřejné obchodní společnosti (dále jen „v.o.s.“) jsou dohledatelné již při 

snaze o rozvoj obchodu ve vrcholném středověku. V oblastech českých zemí za 

doby středověku se v.o.s. označovala jako tovaryšstvo. Nepříznivá situace nastala po 

roce 1945, kdy hlavním bodem se stalo v Československu znárodňování. 14 

 Zákon vymezuje v.o.s. v zákoně o obchodních korporacích v § 95-117. 

„Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na 

jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a 

nerozdílně.“ 15 

 Jak už bylo naznačeno dříve, v.o.s. řadíme mezi osobní společnosti. Je zde 

tedy očekávána účast společníka na její činnosti, která je dále specifikována ve 

společenské smlouvě. Můžeme ji proto označit za uzavřenou korporaci, která 

nemůže existovat jako jednočlenná společnost. Aby byla v.o.s. oprávněná k činnosti 

je nezbytností opatření podnikatelského oprávnění nebo jiného povolení jak je 

stanoveno v zákoně.  

V.o.s. jako právní subjekt musí být odlišen od jiných subjektů například 

povinným dodatkem slovního spojení „veřejná obchodní společnost“ nebo zkratka 

„veř. obch. spol. nebo zkratka v.o.s.“. Obligatorní dodatek „a spol.“ je možno použít 

pokud obchodní firma obsahuje jméno alespoň jednoho ze společníků.  

Veřejná obchodní společnost je dále povinna dle NOZ na všech svých 

objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, popř. jiných obchodních listinách a 

                                            
14

 DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. Vyd. 1. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xliii, 533 s. Vědecké monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-
80-7357-755-1. str. 3-5,  
15

 ZOK § 95 
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internetových stránkách uvádět obchodní firmu, sídlo, IČO a údaj o zápisu 

v obchodním rejstříku včetně spisové značky.  

Společníkem ve veřejné obchodní společnosti se může stát jak právnická tak i 

fyzická osoba. Naopak se společníkem nemůže stát osoba na jejíž majetek byl  

vyhlášen v posledních třech letech konkurs. Povinnosti společníku se dělí na dvě 

skupiny: základní (hlavní) a doplňkové (vedlejší). Mezi základní povinnosti patří 

například ručení za dluhy, čímž je v.o.s. charakteristická. Z doplňkových povinností 

se jedná například o vkladovou povinnost nebo o povinnost účasti na činnosti v.o.s., 

obě povinnosti mohou být více specifikovány ve společenské smlouvě. Ručení 

společníků jako základní povinnost dle § 95 ZOK je trvalé po celou dobu existence 

v.o.s., je nerozdílné a společník ručí celým svým majetkem.  

Společník je povinen při plnění svých povinností postupovat s péčí řádného 

hospodáře (§ 52 ZOK). Za porušení při výkonu funkce lze považovat například 

situaci, kterou zmiňuje T. Dvořák16 str. 119: „dva ze tří společníků  - členů 

statutárního orgánu bez vědomí a souhlasu třetího společníka prodali nemovitost, 

která byla ve vlastnictví v.o.s., jiné obchodní společnosti, jejímiž společníky také jsou, 

a to za cenu podstatně nižší, než za jakou by bylo možno nemovitost prodat.“  

Zánik účasti společníka u v.o.s. můžeme rozlišovat na obecná a speciální. 

Obecné způsoby lze charakterizovat jako takové, které se týkají zániku účasti 

společníka v obchodních společnostech a na zvláštní, které se vztahují na zánik 

společníka pouze u v.o.s. Mezi obecné řadíme například smrt a mezi zvláštní 

způsoby zániku účasti společníka například vyloučení společníka na základě 

rozhodnutí soudu. Toto rozhodnutí může padnout z důvodů jako je dlouhodobá 

neúčast společníka na činnosti v.o.s. (s přihlédnutím k okolnostem např. nemoc) 17 

  

 

 

 

                                            
16

 DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xliii, 533 s. Vědecké monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-
80-7357-755-1. str. 3-5, 
17

 DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xliii, 533 s. Vědecké monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-
80-7357-755-1. str. 175-181 
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2.3.2 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 
 

 Komanditní společnost je nejstarším druhem obchodní společnosti. Kořeny 

komanditní společnosti (dále jen „k. s.“) sahají až do starověkého Říma, kde se 

institut označoval jako pecunia traiecticia a jehož služby sloužili pro financování 

námořní obchodní plavby. Vývoj této činnosti vedl až ke vzniku společností zvaných 

societates maris. Sídla společností byla situována do přístavních měst Itálie 

s následným rozšířením po celé Evropě. Zmínka o k. s. neboli tehdy „tiché 

společnosti“ v českých zemích se datuje do 18. století. Stejný osud jako veřejnou 

obchodní společnost čekal i k. s. po obnovení Československa v roce 1945, kdy 

nebylo žádané soukromé podnikání a prioritou bylo znárodňování. 18 

 Zákon upravuje k. s. v ZOK § 118 který říká: „ Komanditní společnost je 

společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (dále jen 

„komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen „komplementář“)“. 19 

Jako novinka se v zákoně objevuje možnost založení k. s. i za účelem správy 

vlastního majetku a ne pouze za účelem podnikání. Právní úprava k. s. se dále řídí 

ustanoveními o v.o.s. § 119 ZOK. Změnou od předchozí úpravy není postavení 

komanditistů spjato s ustanovením o společnosti s ručením omezeným s výjimkou 

ustanovení o převoditelnosti podílu §123 ZOK a o výpočtu vypořádacího podílu § 120 

odst. 2 ZOK.20 

 Společníci v k. s. jsou vázáni na účast po celou dobu trvání k. s. Podání 

výpovědi jednoho z komplementářů může vést až k zániku k. s. jelikož nemůže 

existovat jednočlenná společnost. 

                                            
18

 DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. Vyd. 1. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xliii, 533 s. Vědecké monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-
80-7357-755-1. str. 313-331 
19

 ZOK § 181 
20

  Eliáš, K. (1994). Obchodní společnosti. Základní otázky. Praha: C.H. Beck/SERVT. 
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 Komanditistou se může stát jak právnická tak i fyzická osoba. Komanditista 

ručí za dluhy společnosti společně s ostatními společníky nerozdílně do výše svého 

nesplaceného vkladu dle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Postavení komanditisty 

jako společníka umožňuje nahlížení do účetních složek k. s. a dožadovat se 

informací od komplementářů o všech náležitostech týkajících se k. s. Mezi jeho 

povinnosti patří plnění vkladové povinnosti, která je jednou ze základních povinností 

každého komanditisty. Této povinnosti se nelze zprostit a nemůže toto ovlivnit ani 

dohoda ve společenské smlouvě. Podíl komanditisty po zániku jeho účasti v k. s. 

nepřechází do majetku k. s., ale zaniká ve stejný den jako účast komanditisty. 21 

 Na rozdíl od komanditisty komplementář není povinen plnit vkladovou 

povinnost a stává se statutárním orgánem k. s., pokud splní předpoklady dané 

zákonem. Pokud se nestává statutárním orgánem, není jeho povinností jednat s péčí 

řádného hospodáře. Náleží mu jeden podíl, jehož hodnota se upravuje v základním 

právním jednání. 

  Nová úprava zákona přináší termín komanditní suma (§ 129-131 ZOK). Tato 

částka je zapsána v obchodním rejstříku, definována ve společenské smlouvě a 

určuje výši, do níž komanditista ručí za dluhy k. s. Výše komanditní sumy je 

stanovena minimálně na stejnou částku, jako je výše jeho vkladu. 

 Statutárním orgánem k. s. se stávají všichni komplementáři, výjimka se může 

zapsat do základního právního jednání, kde se jako statutární orgán uvede pouze 

jeden komplementář nebo několik z nich.22 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
21

 DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xliii, 533 s. Vědecké monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-
80-7357-755-1. str. 335-337 
22

 Lucie Josková, P. Pravda (2014). Zákon o obchodních korporací s komentářem. Praha: GRADA Publishing, 
a.s. str. 16 
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2.3.3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 
 

 Společnost s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“) je definována zákonem o 

obchodních korporacích v § 132 a násl. kde je popsána jako společnost, za jejíž 

dluhy ručí všichni společníci nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladovou povinnost 

v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. S. r. o. může být založena za účelem 

podnikání, ale i z jiného důvodu, například s neziskovým charakterem. V §1 ZOK je 

s. r. o. zařazena spolu s akciovou společností mezi kapitálové obchodní společnosti. 

 Předpokladem existence s. r. o. je zapojení společníků (společníka) z důvodu 

naplňování účelu a činnosti obchodní korporace. Mezi obchodní korporací a 

společníkem vzniká spojení zahrnující jak práva, tak i povinnosti specifikované 

právním vztahem, který se označuje jako podíl. Podíl je specifikován ve společenské 

smlouvě, nemusí být pro všechny společníky stejný, záleží na jejich rozhodnutí. 

Povinností společníků není zapsání výše podílů jednotlivých společníků do 

společenské smlouvy. Pro společníky toto znamená volné rozhodování při stanovení 

libovolné výše i způsobu určení podílu. Dalším typickým znakem pro kapitálové 

společnosti je vklad a základní kapitál. Tyto dva pojmy jsou u kapitálových 

společností vždy velmi spolu svázané. Jak můžeme zjistit v obecném ustanovení § 

30 ZOK kapitál tvoří souhrn všech vkladů. Pro s. r. o. je výše vkladu dále 

specifikována v § 142 ZOK z kterého můžeme vyvodit minimální výši vkladu 

v hodnotě 1 Kč.  Pokud uvažujeme možnost založení s. r. o. pouze jedním 

společníkem bude minimální výše základního kapitálu činit také 1 Kč. Rozhodování 

společníků je v tomto případě omezeno z hlediska nemožnosti stanovení vkladu 

nižšího než 1 Kč, vkladová povinnost může být pouze zvýšena nikoliv snížena nebo 

zrušena. V situaci, kdy společník vlastní více než jeden podíl je výše jednotlivých 

podílů stanovena samostatně a odvozena od výše vkladu připadající na konkrétní 

podíl. Do společenské smlouvy lze zapsat i různé druhy podílů, které můžou nést 

specifické povinnosti a práva. ZOK obsahuje tuto úpravu v § 142 odst. 2. Další nově 

zavedenou úpravou se v ZOK objevuje § 210, který umožňuje, aby podíl na s. r. o. 

byl uveden na cenném papíře, konkrétněji na takzvaném kmenovém listě. Tento list 

se řadí mezi cenné papíry na řad.  
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 ZOK v § 132 odst. 1 definuje ručení společníků za závazky společnosti s. r. o. 

společně a nerozdílně do výše celkové částky nesplacených vkladů všech společníků 

podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku ke dni výzvy věřitele k plnění. Ze znění 

zákona vyvodíme, že ručení společníků je do určité míry omezeno. Omezení se 

projevuje jak u výše ručení tak i u časového určení. 23 

 S. r. o. je nyní možno založit pouze jedním zakladatelem, kterým může být 

právnická i fyzická osoba. K tomuto založení je nezbytná zakladatelská listina. Tato 

listina musí mít určitou formu, kterou uvedu v následující kapitole o zakládání 

obchodních společností. 

 Nově upravená pravidla pro určování podílu na zisku se staly ucelenější a více 

jasná. NOZ stanovil obecná pravidla pro úpravu podílu na zisku společná pro 

všechny obchodní korporace. Přínos přinesla i specifikace ustanovení určená 

jednotlivým formám obchodních korporací. ZOK se určením podílu na zisku zabývá v 

§ 34, z něhož si vyvodíme, že konečná výše podílu na zisku je stanovena na základě 

řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní 

korporace za účelem rozdělení mezi společníky. Pravidlo může být upraveno ve 

společenské smlouvě. Ohledně vyplácení podílů na zisku má nejvyšší slovo 

statutární orgán obchodní korporace zodpovědný za vyplácení podíl na zisku dle 

pravidel ZOK. 24 Výše podílu jednotlivých společníků dostává podobu procent nebo 

se zobrazuje ve formě zlomku a vypovídá o postavení společníka ve společnosti. Aby 

bylo dosaženo požadovaného postavení mezi společníky a zajištění odpovídajících 

práv a povinností je nezbytností určení správné výše podílu. Jak bylo naznačeno 

výše, na rozdíl od osobních společností s. r. o. umožnuje společníkům mít podíly 

v různých výších, které jsou zapsané ve společenské smlouvě. ZOK v § 135 § 136 

staví společenskou smlouvu do klíčového postavení, neboť umožnění vzniku různých 

podílů musí být vždy v prvním kroku ustanoveno ve společenské smlouvě. Tento 

krok by měl pomoci společnostem typu s. r. o. k zatraktivnění a sjednocení znaků 

kapitálových společností. 25 

  

                                            
23

 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 
978-80-7263-870-3, str. 17- 23 
24

 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 

978-80-7263-870-3, str. 75-76 
25

 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo (ANAG). ISBN 
978-80-7263-870-3, str. 119 
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Jednou z možností jak může být uveden podíl společníka v obchodní 

korporaci je kmenový list. V obecném ustaveni ZOK § 32 odst. 2 je vytvořena výjimka 

konkrétně pro kapitálové společnosti, umožňující mít podobu podílu v cenném papíře 

nebo zaknihovaném cenném papíře. Specifikace možnosti a podmínek pro kmenový 

list u s. r. o. je uvedena v § 137 §138 ZOK. Existence podílu ve formě cenného 

papíru je závislé na ustanovení společenské smlouvy, ve které se uvede možnost 

představení podílu kmenovým listem. Kmenový list slouží společníkovi i jako doklad 

účasti na dané společnosti. Nutné náležitosti vymezuje pro kmenový list § 138 ZOK 

kde se objevují specifikace kmenového listu, který musí být vždy vydán jako cenný 

papír na řad v listinné podobě. 

Jednou z povinností společnosti s. r. o. je vedení seznamu společníků, který je 

uveden v § 139 odst. 1 ZOK. Za vedení seznamu je zodpovědný jednatel 

společnosti, jenž by měl vést seznam řádně s pravidelnou aktualizací. Mezi 

identifikační znaky uváděné v seznamu společníků patří jméno a příjmení společníka 

a adresa trvalého bydliště. Právnická osoba má v seznamu uvedeno obchodní firmu 

a sídlo. Tyto údaje se využívají pro kontaktování společníků v rámci činností týkající 

se společnosti. 26 

Zrušení s. r. o. obecně upravuje NOZ v § 168 a násl. Další specifikace pro 

obchodní korporace nalezneme v ZOK §93 §94 a zvláštní ustanovení pro s. r. o. poté 

v § 241 §242 ZOK. I v tomto případě je úprava právního předpisu nejprve obecná 

(NOZ) pro všechny právnické osoby a speciální (ZOK) pro konkrétní obchodní 

korporace. 27 
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2.3.4 AKCIOVÁ SPOLEČNOST  
 

 Akciová společnost je společnost s dlouhou tradicí, která je známá déle než   

s. r. o. Rekodifikace se nijak výrazně akciové společnosti nedotkla, došlo hlavně 

k upřesnění pojmů v zákoně. Ustanovení o akciové společnosti nalezneme v § 243 a 

násl. ZOK, § 1 ZOK a dále v občanském zákoníku. Zákon definuje akciovou 

společnost v obecném ustanovení jako společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen 

na určitý počet akcií a obsahuje označení jako „akciová společnost“ nebo zkratkou 

„akc. spol.“ nebo „a. s.“28 

 Současná podoba ustanovení o a. s. uvádí základní a obecně použitelná 

pravidla v občanském zákoníku a specifikace řeší v ZOK. V NOZ nalezneme 

předpoklady pro výkon funkce člena orgánu, základní pravidla založení, vzniku atd.   

 Stejně jako s. r. o. která byla charakterizována v předchozí kapitole i akciová 

společnost může být založena jediným zakladatelem, který je právnickou osobou 

nebo fyzickou osobou. Toto ustanovení však platí pro akciovou společnost od ledna 

2012. Pro vznik jednočlenné akciové společnosti musí akcionář přijmout pouze 

stanovy. Za situace kdy má jediný akcionář v rukou všechny podíly představované 

akciemi je společnost též branná jako jednočlenná. Mezi orgány akciové společnosti 

patří orgány statutární (představenstvo nebo statutární ředitel), kontrolní orgán 

(dozorčí nebo správní rada) a nejvyšší orgán valná hromada. V případě jednočlenné 

společnosti vykonává působnost valné hromady jediný akcionář. 29 

 U akciové společnosti je účast společníků na činnosti společnosti vyjádřena 

formou účastnických cenných papírů, které jsou právně definovány v § 245 ZOK jenž 

uvádí, že mluvíme o všech cenných papírech vydaných akciovou společností, se 

kterými je spojen podíl na základním kapitálu, nebo hlasovacích právech konkrétní 

společnosti. Tento široký pojem ohledně účastnických cenných papírů zahrnuje 

„běžné“ akcie, a zatímní listy, ale i vyměnitelné a prioritní dluhopisy a opční listy.  

                                            
28

 § 243 ZOK 
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 Jak již bylo zmíněno výše, účast na akciové společnosti může vzniknout díky 

různým podobám cenných papírů, které jsou akciovou společností vydávány. Na 

jejich přiblížení se zaměřím v následujících řádcích. 

 Zatímní list představuje cenný papír, který může být vydán pouze akciovou 

společností. Forma zatímního listu odpovídá cennému papíru na řad. Jejich funkce 

spočívá v nahrazení libovolného počtu nesplacených akcií stejného druhu jedním 

akcionářem. Mezi další cenné papíry, které může akciová společnost vydávat, jsou 

vyměnitelné a prioritní dluhopisy. I tento cenný papír spadá svojí formou mezi cenné 

papíry na řad. Jedná se o dluhopisy specifické s odlišným obsahem oprávnění ale i 

tak s velmi podobným charakterem. Základem pro jejich emisi je uvedení takové 

možnosti ve stanovách akciové společnosti. O jejich vydání rozhoduje valná hromada 

formou usnesení. Opční listy také patří mezi cenné papíry, které jsou vydávány 

akciovými společnostmi. S opčními listy získává akcionář právo nabývat určitého 

poměru cenných papírů umožňující podílet se na základním kapitálu nebo 

hlasovacích právech. Vydávání opčních listů může být formou cenných papírů na 

doručitele nebo formou zaknihovaných cenných papírů. Povinné náležitosti pro opční 

listy jsou uvedeny v § 296 odst. 1 ZOK.  Nejčastěji využívané cenné papíry jsou 

akcie. Prostřednictvím akcií získává akcionář podíl na společnosti, na jejím chodu a 

činnosti. ZOK definuje akcie v § 256 odst. 1 jako cenný papír nebo zaknihovaný 

cenný papír, ke kterému náleží práva akcionáře jako společníka podílet se dle stanov 

a zákona na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při 

zrušení společnosti likvidací. NOZ se akciemi zabývá v § 520 a §521. Náležitosti 

akcií jsou vymezeny v §529 ZOK, kde je sepsáno několik minimálních požadavků na 

akcie. Forma akcí může být různá. Odlišujeme akcie na jméno a akcie na majitele. 30 

 Spolu s rekodifikací soukromého práva se změnila možnost volby systému 

vnitřní organizace akciové společnosti na strukturu dualistickou a monistickou. 

Dualistický systém je tradiční strukturou organizační struktury akciové společnosti 

s představenstvem a dozorčí radou jako hlavními orgány společnosti. Představenstvo 

zastává funkci výkonnou a dozorčí rada především kontrolní. Členy těchto orgánů 

můžou být jak fyzické tak i právnické osoby. Obsazování funkcí v představenstvu a 

dozorčí radě má několik variant. První variantou je uvedení členů ve stanovách 

                                            
30
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společnosti. Jako další se nabízí možnost ustanovení členů představenstva a dozorčí 

rady při volbě valné hromady společnosti. Třetí možností je tzv. kooptace. Úkolem 

kooptace je možnost volby chybějících členů orgánu dozorčí rady nebo 

představenstva při poklesu členů pod polovinu. Nově se nabízí i možnost volby 

náhradníků, která již není možností jen pro družstva. Pro možnost aplikace této 

varianty musí být volba náhradníka připuštěna ve stanovách společnosti. Poslední 

varianty zahrnují přímé jmenování chybějících členů soudem, volbu členů dozorčí 

rady zvláštními orgány nebo majiteli zvláštních druhů akcií. Monistický systém je 

založen na soustředění moci výkonné a kontrolní do jednoho orgánu, zpravidla 

správní rady. Zákon se k tomuto vyjadřuje v § 396 a § 456 ZOK. Strukturu 

monistického systému tvoří správní rada a statutární ředitel. Za stavu, že správní 

rada je jednočlenná a její předseda je současně i statutárním ředitelem nastává 

situace koncentrace moci do rukou jediného člověka. Pozice statutárního ředitele 

může být obsazena pouze fyzickou osobou s úkolem zastupovat společnost 

navenek.  

 Ke zrušení akciové společnosti může dojít dvojím způsobem, s likvidací nebo 

bez likvidace. Fúze a rozdělení jsou typická pro zrušení bez likvidace spolu 

s insolvenčním řízením. O rozhodnutí zrušit a. s. dochází při schůzích valné 

hromady. Soud přichází na řadu při nuceném zrušení akciové společnosti 

v případech jako například rozpory mezi akcionáři. 31 
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2.3.5  EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ 
 

 Návrhy na kooperaci vznikly u Komise EU již v roce 1973, ale počátky EHZS 

jako takové se datují rokem 1985. V ČR vstoupilo EHZS v účinnost dnem vstupu ČR 

do Evropské unie 1. května 2004.  

 „Účelem právní úpravy EHZS je umožnit usnadnění nebo rozvoj hospodářské 

činnosti jeho členů, zlepšení nebo zvýšení hospodářských výsledků této činnosti. 

Účelem EHZS není dosahování zisku pro vlastní potřebu. Činnost EHZS musí být 

spojena s hospodářskou činností jeho členů, avšak nesmí ji nahrazovat, a ve vztahu 

k ní musí mít pouze doplňující povahu. 

 Jedná se tu o umožnění a podporu co nejefektivnější spolupráce mezi 

podnikateli z různých členských států. Nikoliv o samostatné podnikání EHZS 

nezávisle na jeho členech (jako je tomu u standartních obchodních společností). 

Činnost EHZS má ve vztahu k činnosti jeho členů pouze doplňkový a spolupracující 

charakter, může na činnost členů navazovat a pomáhat jí, nesmí ji však 

nahrazovat.32 

 Předpisy platné pro Evropské hospodářské zájmové sdružení (dále jen 

„EHZS“) vycházejí z práv EU a Nařízení samotného. Tyto předpisy jsou přednostně 

aplikovatelné před právními předpisy členských států a musí se jimi řídit i každý soud 

a další orgány veřejné moci. Sekundárně se členský stát řídí svými právními 

předpisy. EHZS se obecně považuje za obchodní společnost osobního typu, kde 

účast členů je vázána na podíl a členové ručí neomezeně za dluhy EHZS. Členové 

se zpravidla účastní chodu společnosti, i když to není výslovným nařízením a záleží 

v tomto ohledu na znění smlouvy o EHZS. 33  

 EHZS je v České Republice upraveno v zákoně 360/2004 Sb. Pro vznik EHZS 

je nutná zakládací smlouva zapsaná v příslušném rejstříku státu, kde je sídlo 

sdružení. Členy EHZS můžou být jak fyzické, tak i právnické osoby a hlavní orgány 

tvoří valná hromada a jednatelé. Jednatelem může být ustanovena i právnická osoba 

                                            
32
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pokud ji zastupuje v této funkci fyzická osoba. Mezi práva a povinnosti členů sdružení 

můžeme zařadit úhradu členského příspěvku nebo právo na vypořádací podíl. Funkcí 

členského příspěvku je financování činnosti EHZS. Jako identifikační znak obchodní 

firmy se považuje označení „evropské hospodářské zájmové sdružení“ nebo zkratka 

„EHZS“ což jsou povinné dodatky rozlišující právní formu společnosti. EHZS je jeví 

jako jednoduchá a dostupná právní forma, která poskytuje mezinárodní propojení 

aktivit jejích členů. Jako nevýhodu EHZS můžeme zmínit neomezené ručení členů a 

menší podvědomí o této formě podnikaní oproti jiným obchodním společnostem. 

 K zrušení a zániku EHZS dochází v den výmazu z rejstříku. O zrušení můžou 

rozhodnout členové a rozhodnutí musí být jednomyslné. Důvody rozhodnutí o 

zrušení mohou být například splnění účelu EHZS, nebo pokud již nelze účel 

naplňovat.   

 V České republice funguje jako  EHZS společnost Inter pool cover team od 15. 

července 2005. Sdružení má působnost ve 27 zemích EU a několika státech po 

celém světě. 34 
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2.3.6 EVROPSKÁ SPOLEČNOST 
 

 Jako další forma nadnárodní obchodní společnosti je zde Evropská 

společnost, která umožňuje podnikatelům podnikat v rámci celé Evropské unie a 

Evropského hospodářského prostoru. Úpravu Evropské společnosti zahrnuje 

Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statusu evropské společnosti spolu se zákonem 

č. 627/2004 Sb. 

 Jako identifikační znak musí Evropská společnost za názvem uvádět zkratku 

SE (Societas Europaea). Evropská společnost je formou akciové společnosti 

s určitými specifiky. Základní kapitál je rozvržen na akcie a akcionář ručí jen do výše 

svého upsaného základního kapitálu. Jako základní kapitál se považuje nejméně 

120 000 EUR, který může být různě navýšen dle právních předpisů příslušné členské 

země EU. Informace o Evropské společnosti se zveřejňují v Úředním věstníku 

Evropských společenství. Jednou z výhod SE je možnost změny sídla společnosti 

bez nutnosti likvidace či zrušení společnosti. Právní subjektivita při přesunu do jiného 

členského státu EU zůstává zachována a její obchodní aktivity se nepřerušují. 

Nemožnost přesunu může však způsobit pokud je společnost v řízené likvidaci, 

platební neschopnost, zastavení plateb atd. Za zakládající dokumenty pro SE se 

považují stanovy.  

 SE zakládají pouze právnické osoby, kde je nutné, aby minimálně dva 

zakladatelé měli různou národnost v rámci členských států. Fyzická osoba se může 

na SE podílet pouze při zakládání holdingové SE. Za den vzniku SE se považuje den 

zapsání do obchodního rejstříku státu, ve kterém má sídlo. Založené SE vzniká 

několika způsoby, kterým se budu věnovat v další kapitole. Za orgány SE můžeme 

označit valnou hromadu s dozorčím orgánem a řídícím orgánem nebo správní orgán. 

35 
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3. ZAKLÁDÁNÍ A VZNIK JEDNOTLIVÝCH FOREM OBCHODNÍCH 

SPOLEČNOSTÍ 
 

 Český právní systém rozlišuje pojmy „založení“, „zakládání“ a nově i 

„ustavení“. Zákon definuje pojem „ustavení“ v § 122 NOZ a definuje jej jako právní 

jednání, rozhodnutí orgánu veřejné moci či zákonné ustanovení o tom, že se 

ustavuje právnická osoba. Založení právnické osoby je jen jednou z forem 

ustanovení. Samotný vznik nastává dnem zápisu do obchodního nebo jiného 

zákonem určeného rejstříku.  

 Než se ale dostaneme k těmto oficiálním krokům, musí přijít idea o založení 

právnické osoby, jako primární předpoklad jejího založení. Následné úkony vyvíjí 

z vlastní iniciativy jednotlivec nebo skupina osob s cílem určit obchodní záměr, 

podnikatelský plán atd. Tyto kroky, ač mohou vypadat jednoduše, budou mít zásadní 

vliv na úspěšnost a chod společnosti. Zakladatelé by dle Dvořáka36 měli brát v úvahu 

tyto faktory:  

 S jakými majetkovými a finančními prostředky bude společnost začínat? 

 Jaká nám hrozí konkurence? 

 Jaké obchodní styky, kontakty máme a můžeme pro společnost získat a 

využít? 

 Jak kvalitní a reálný je ekonomický plán a možnost dosažení na bankovní 

úvěry? 

 Jaká je naše konkurenční výhoda? 

 Jsou nutná podrobná ekonomická zpracování nebo je dostačující jednoduchý 

projekt? 

K přípravám založení obchodní společnosti také patří předběžné resp. přípravné 

uzavření smlouvy. Tento krok je vhodný z důvodu ujasnění názorů a pojmů 

jednotlivých zakladatelů a k urychlení uzavření vlastní společenské nebo 

zakladatelské smlouvy. Dle zákona musí být smlouva jasná, srozumitelná a 

podepsána svobodně a vážně, jinak se stává neplatnou. Uzavření této smlouvy však 
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není povinné, ale jak jsme si zde zmínili, poskytuje zakladatelům několik výhod 

v ušetření času a prostředků.  

Po rozhodnutí zda uzavřít nebo neuzavřít přípravnou smlouvu a po sjednocení 

otázek ze strany zakladatelů přichází na řadu dle § 122 NOZ zakladatelské právní 

jednání. Pro akciové společnosti tím jsou stanovy, u společnosti s ručením 

omezeným společenská smlouva a u společnosti zakládané jediným zakladatelem 

zakladatelská listina. Mezi náležitosti zakladatelského právního jednání řadíme 

obligatorní a fakultativní náležitosti. Obligatorní náležitosti jsou charakteristické pro 

svou nepostradatelnost v zakladatelském dokumentu, jelikož bez nich nemůže dojít 

k identifikaci společníka. Jak uvádí T. Dvořák, mezi obligatorní náležitosti patří: 

 Obchodní firma a sídlo 

 Jméno, příjmení a bydliště společníka, nebo obchodní firma nebo název a 

sídlo každého zakladatele 

 Předmět podnikání 

 

Fakultativní náležitosti smlouvy uvádí Dvořák například:37 

 Určení zda se jedná o obchodní společnost zakládanou na dobu určitou nebo 

neurčitou 

 Určení počtu hlasů společníků 

 Lhůta pro splatnost vkladu společníka 

 Určení pravidel pro rozdělování zisků a podílení se na úhradě ztráty vzniklé 

činností obchodní společnosti 

 Rozsah zákazu konkurence 

 Další důvody pro zrušení společnosti 

 Možnost dědění podílu 

 Určení kdo ze společníků se stane statutárním orgánem nebo členem 

statutárního orgánu  

 

                                            
37

 DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. 
Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xliii, 533 s. Vědecké monografie (Wolters 
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-755-1. str. 75-77 
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Zakladatelské právní jednání je vyhotoveno formou notářského zápisu (není vždy 

povinné). K umožnění zápisu do rejstříku musí společníci splatit veškeré povinné 

vklady, které spravuje správce vkladu. Tímto úkolem může být pověřen jeden ze 

zakladatelů nebo banka. K návrhu o zápis do obchodního rejstříku se přidává 

prohlášení o splacení vkladu nebo jeho části vydané správcem vkladu a souhlas 

s užíváním nemovitosti, v nichž má své sídlo. Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

se podává na formuláři, který je specifický pro každý typ obchodní společnosti. Návrh 

musí být s úředně ověřenými podpisy všech zakladatelů. Návrh může být také podán 

zmocněncem nebo advokátem a musí být doplněn o listiny prokazující předpoklady 

provedení zápisu. K těmto listinám se řadí: 

 Výpis ze živnostenského rejstříku 

 Právní důvod užívání prostor, kde bude sídlo společnosti, nebo může být 

nahrazen souhlasem vlastníka prosto 

 Souhlas osob zapisovaných do obchodního rejstříku 

 Návrh se podává u příslušného krajského soudu, v jehož obvodu je umístěno 

sídlo společnosti. Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku činní 12 000 Kč 

u akciové společnosti a 6 000 Kč u ostatních typů obchodních společností. Soud 

během 5 dnů od podání návrhu rozhodne o návrhu na zapsání společnosti do 

obchodního rejstříku nebo provede zápis. Soud musí informovat účastníky řízení o 

zápisu zasláním výpisu z obchodního rejstříku. Vznik společnosti a přeměna na 

právnickou osobu nastává v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku. 38 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38

 CHLÁDEK, Ing. Mgr. Milan. Založení osobní nebo kapitálové společnosti – základní kroky [online]. 
Dostupné z: http://survival.rrajm.cz/cz/survival-kit/ii-pravni-uprava-podnikani-zalozeni-obchodnich-
spolecnosti/zalozeni-osobni-nebo-kapitalove-spolecnosti-zakladni-kroky/ 
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Do veřejného rejstříku se dle J. Hejdy o každé právnické osobě zapisují například 

tyto údaje:39 

 Jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, zapsané osoby 

 Předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby 

 Právní forma právnické osoby 

 Den vzniku a zániku právnické osoby 

 U fyzické osoby datum narození, rodné číslo, bydliště 

 Identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělil rejstříkový soud 

 Název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního 

orgánu, jméno, sídlo nebo adresa místa pobytu, osoby, která je členem 

statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, den 

vzniku a zániku její funkce 

 Pokud bude zřízen kontrolní orgán, uvádí se jeho název, počet členů 

kontrolního orgánu, pokud to nevyplývá ze zákonu, jméno a adresa místa 

pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, den vzniku a 

zániku její funkce 

 Jméno a adresa místa pobytu prokuristy 

 Den, k němuž byl zápis proveden 

 

Do obchodního rejstříku se o každé obchodní společnosti zapisují například 

následující údaje: 

 Výše základního kapitálu pro a. s. nebo s. r. o. 

 Výše vkladu každého společníka a rozsah splnění vkladové povinnosti 

 Údaj o tom, že byl členovi orgánu nebo prokuristovi pozastaven výkon funkce 

podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev 

 Zákaz zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, byl-li zřízen jako věcné právo 

 Výše podílu každého společníka 

 Druh podílu 

 Popis práv a povinností s ním spojených alespoň odkazem na společenskou 

smlouvu 

                                            
39

 HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, 279 s. Právo 
(ANAG). ISBN 978-80-7263-870-3, str. 33 
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 Údaj o tom, zda byl na podíl vydán kmenový list 

 

 
 

3.1 ZAKLÁDÁNÍ A VZNIK VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 
 

 Založení v. o. s. vyžaduje účast minimálně dvou zakladatelů – společníků. 

Společníkem ve v. o. s. může být jak právnická tak i fyzická osoba.  

Pokud je společníkem právnická osoba vykonává povinnosti společníka její 

statutární orgán nebo jeho člen. Statutárním orgánem u v.o.s. jsou dle § 44 odst. 1 

ZOK všichni společníci, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Podle § 99 

odst. 3 ZOK má každý společník jeden hlas, pokud společenská smlouva neurčí 

jinak. Statutárním orgánem se tak nemůže stát osoba, která není zároveň 

společníkem v. o. s. Ze zákona není povinné uvádět ve společenské smlouvě 

statutární orgán. Jelikož je v. o. s. právnickou osobou musí za ní jednat statutární 

orgán, který je oprávněn jednat ve veškerých záležitostech v. o. s. Ve funkci 

statutárního orgánu musí jeho člen jednat ve své funkci vždy osobně. Novinkou je 

vznik dalšího orgánu v. o. s., kterým jsou všichni společníci a jedná se dle § 44 ZOK 

o nejvyšší orgán.  

V. o. s. nemá ze zákona vkladovou povinnost, ale zpravidla společníci zahrnují 

tuto záležitost do společenské smlouvy. Jelikož minimální ani maximální výše vkladu 

není zákonem určená, může docházek k vkladům od společníků v různé výši. Také 

není vyloučeno, že vklad vloží jen někteří společníci. Jeho podoba může být jak 

peněžité podoby, tak i nepeněžité. Nepeněžitý vklad může znamenat poskytnutí 

služby nebo provedení práce. Tuto možnost splnění vkladové povinnosti musí 

odsouhlasit všichni společníci. 

K řádnému založení společnosti také patří sepsání společenské smlouvy, která 

musí mít písemnou podobu s úředně ověřenými podpisy, ale nemusí mít formu 

notářského zápisu.  

 

 



33 
 

 

Náležitosti společenské smlouvy jako jsou například: 

 Název obchodní společnosti  

 Předmět podnikání 

 Seznam společníků doplněný o identifikační údaje právnických i fyzických 

osob 

 

Návrh na zápis ve veřejném rejstříku se provádí v českém jazyce. Návrh je 

nutné podložit listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku 

zapsány a listinami, které se zakládají do sbírky listin.40 

 

3.2  ZAKLÁDÁNÍ A VZNIK KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI 
 

 Komanditní společnost může být založena minimálně dvěma zakladateli – 

společníky. Mezi společníky musí být komanditista a komplementář. Stejná osoba 

nemůže zastupovat pozici komplementáře i komanditisty. Společníky se může stát 

fyzická i právnická osoba.  

Společnost se zakládá společenskou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. 

Slouží také pro konkretizaci komanditistů a komplementářů a také výše vkladu 

každého komanditisty. Po sepsání společenské smlouvy následují kroky, které byly 

uvedeny v úvodu kapitoly (zajištění podnikatelského oprávnění, rozhodnutí o 

založení společnosti, splacení vkladů, podání návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku). 

 Vkladová povinnost je ze zákona povinná pro komanditisty vždy. Vkladová 

povinnosti se dále dělí na upisovací a uhrazovací. Upisovací povinnost lze definovat 

jako upsání vkladu. Tedy převzetí závazku společníkem nebo může zakladatel ve 

prospěch k. s. poskytnout určitý předmět vkladu. Uhrazovací povinnost definujeme 

jako vlastní uhrazení vkladu, tedy předání předmětu vkladu a převedení vlastnického 

                                            
40

 DLOUHÁ, Petra. Jak na zápis do obchodního rejstříku. Návod a formuláře [online]. In: . 2013. 
Dostupné z: http://www.penize.cz/podnikani/259923-jak-na-zapis-do-obchodniho-rejstriku-navod-a-
formulare 
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práva k předmětu na k. s. Výše základního kapitálu není stanovena.  Vklad by měl 

být splacen v souladu určení termínu ve společenské smlouvě.  

 Důvody neplatnosti k. s. dle T. Dvořáka:41 

 Nebyla uzavřena společenská smlouva 

 Nebyl dodržen zákonný požadavek na písemné vyhotovení společenské 

smlouvy 

 Podpisy ve společenské smlouvě nejsou úředně ověřeny 

 K. s. je zřizována za nedoveleným způsobem podnikání 

 Zřizování k. s. není v souladu s veřejným pořádkem 

 Mezi zakladateli jsou nezpůsobilí k právním úkonům 

 Počet zakladatelů je nižší než požaduje zákon, tzn. nižší než dva 

 

 3.3 ZAKLÁDÁNÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

 

 Společnost s. r. o. se zakládá společenskou smlouvou nebo zakladatelskou 

listinou. Konkrétně pro s. r. o. se vyžaduje ve formě veřejné listiny, což splňuje 

notářský zápis. Společnost s. r. o. může být založena i jedním zakladatelem. Pro 

tento případ se za zakladatelské právní jednání považuje zakladatelská listina, 

v případě více společníku je nezbytná společenská smlouva.  

S. r. o. vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tento zápis může být proveden 

pouze na základě návrhu a doručuje se k rejstříkovému soudu. Návrh může být jak 

v písemné, tak i v elektronické podobě na formuláři k tomu určeném.  

Jednou ze základních povinností společníka je vkladová povinnost. Tento pojem 

je definován jako závazek společníka vůči společnosti, který mu zaručuje účast v této 

společnosti nebo zvýšení této účasti. Vklady so společnosti můžeme rozdělit na 

peněžité a nepeněžité. Nepeněžité vklady hmotné zahrnují movité a nemovité věci. 

K předání vkladu dochází spolu s předáním písemného prohlášení o vkládání 

nemovitosti do základního kapitálu korporace s úředně ověřeným podpisem 

společníka, který vklad předává. 

                                            
41

 DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. 
Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xliii, 533 s. Vědecké monografie (Wolters 
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-755-1. str. 321-336 
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K zakládání společnosti patří také zmínka o základním kapitálu společnosti. Před 

účinností ZOK činil základní kapitál s. r. o. minimálně 200 000 Kč. Výše vkladu 

jednotlivého společníka musela být minimálně 20 000 Kč. Od nabytí účinnosti ZOK je 

minimální výše vkladu jednoho společníka pouze 1 Kč, nestanoví-li zakladatelské 

právní jednání jinak.  

Počet členů v orgánu není nijak konkrétně stanoven zákonem a je tedy 

individuální záležitostí. Volený, jmenovaný či jinak ustanovený člen orgánu musí být 

svéprávný, bezúhonný a bez překážky provozování živnosti.  

Z důvodu větší názornosti uvádím digram vytvořený V. Uhrovičovou pro její 

diplomovou práci42, na kterém je zobrazen sled činností vedoucí k založení s. r. o.  

                                            
42

 Uhrovičová, V. Porovnání výhodnosti založení společnosti s. r. o. v ČR a VB na příkladu vybrané 
firmy. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Vedoucí diplomové práce Ing. 
Helena Hanušová, CSc., 2008, str. 23 
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 Obrázek 4: Schéma zakládání s. r. o. v ČR 
43

 

 

                                            
43

 Uhrovičová, V. Porovnání výhodnosti založení společnosti s. r. o. v ČR a VB na příkladu vybrané 
firmy. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Vedoucí diplomové práce Ing. 
Helena Hanušová, CSc., 2008, str. 23 
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3.4 ZAKLÁDÁNÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 
 

 Založení akciové společnosti obecně je definováno spolu s úpravou o založení 

a vzniku všech právnických osob v § 122 a násl. NOZ a je složitější než u společnosti 

s ručením omezeným. Vznik akciové společnosti je vyjádřen v § 126 odst. 1 NOZ a 

říká, že za vnik se považuje její zápis do veřejného rejstříku. Ustavení lze definovat 

jako okamžik, kdy zakladatelé dají impuls k její budoucí existenci. Za ustavení lze dle 

J. Hejdy44 považovat: 

 Zakladatelské právní jednání: přijetí stanov společnosti 

 Zákon: vznik specifických akciových společností se zvláštním účelem (České 

dráhy atd.) 

 Rozhodnutí orgánu veřejné moci 

 Jiný způsob ustavení stanovený právními předpisy 

 

Zakladatelské právní jednání u akciové se dělí do několika kategorií, jak popisuje 

J. Hejda: 

 Obligatorní náležitosti podstatné (jsou podstatné po celou dobu existence 

akciové společnosti) 

 Obligatorní záležitosti podmíněné 

 Fakultativní náležitosti (lze zařadit náležitosti zákonem nezakázané a 

zákonem výslovně nabídnuté) 

 

 Akciová společnost může být založena i jednou osobou (jediným akcionářem) 

jak fyzickou, tak i právnickou. Ručení akcionářů u akciové společnosti odpadá. 

Výše základního kapitálu je stanovena na minimálně 2 000 000 Kč nebo 80 000 

EUR. Tato částka může být brána jako minus pro vysokou hodnotu. Před zápisem 

do obchodního rejstříku musí být splaceno minimálně 30% jmenovité hodnoty 

akcií. Tyto finance jsou uloženy na zvláštní účet v bance, o kterém se uvede 

záznam do notářského zápisu o založení a. s. Při založení akciové společnosti si 

                                            
44

 HEJDA, Jan. Akciová společnost. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, 439 s. Právo (ANAG). ISBN 978-
80-7263-891-8, str. 81-82 
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zakladatelé společnosti donesou průkaz totožnosti (např. občanský průkaz), další 

náležitost lze vyhotovit prostřednictvím Czech POINTu. Za sepsání 

zakladatelského dokumentu se při minimální výši základního kapitálu platí 12 800 

Kč bez DPH, soudní poplatek za zápis notářem činí přibližně 8 000 Kč.  

 Orgány akciové společnosti vycházejí z nového občanského zákoníku. U 

společnosti určují rozsah práv členů stanovy či zakladatelská listina. Jak již bylo 

zmíněno výše, počet členů orgánu je individuální a může se pohybovat v rozsahu 

jeden člen až několik. Nejvyšším orgánem kapitálových společností, kam řadíme i 

akciovou společnost, je valná hromada. Valná hromada je nástrojem společníků 

jak řídit společnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ZAKLÁDÁNÍ A VZNIK EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI 
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 Založení SE můžeme pokládat za výjimečnou možnost, jak provozovat 

společnost v zahraničí bez nutnosti ovlivnění jejího provozu. Její založení musí být 

na území Evropské unie a zakládá se jako právnická osoba. Za minimální základní 

kapitál je považováno 120 000 EUR, který je rozložen na akcie, kde každý akcionář 

ručí za závazky do výše vloženého kapitálu. 

Postup založení Evropské společnosti je složitý a obsáhly proces, který zde na 

příkladu založení fúzí již existujících obchodních společností shrnu do základních 

bodů, které vedou k jejímu založení: 

1. Vypracování projektu fúze – řídící nebo správní orgány fúzujících společností 

vypracují tzv. projekt fúze, jedná se o rozsáhlý dokument, určující všechny 

náležitosti nové společnosti (stanovy, struktura společnosti, rozdělení akcií 

atd.) 

 

2. Nezbytné náležitosti – další povinnosti spojeny s fúzí upravují zákony všech 

zúčastněných států např. zpracování podrobné zprávy o projektu fúze, 

přezkoumání projektu soudním znalcem, uložení projektu do sbírky listin 

rejstříkového soudu atd. 

 

 

3. Hlasování o fúzi valnou hromadou – valná hromada ve svém hlasování musí 

projekt fúze schválit, schválení musí mít podobu notářského zápisu 

 

4. Vydání osvědčení k fúzi – notář vydá osvědčení k fúzi po přezkoumání 

veškeré požadované dokumentace, osvědčení musí získat obě fúzující 

společnosti 

 

 

5. Zápis SE do obchodního rejstříku – po vydání osvědčení v obou státech 

fúzujících společností, nic nebrání k založení Evropské společnosti, zapsání 

SE do obchodního rejstříku je v kompetenci příslušného orgánu státu 

 

Možnosti jak založit Evropskou společnost: 
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1. Fúze již existujících obchodních společností 

Fúze se týká dvou a více akciových společností se sídly v různých členských 

státech. Fúze může být provedena sloučením nebo splynutím a vytvořením nové 

SE, Díky fúzi může být sídlo stávající společnosti přesunuto do zvoleného státu 

EU, tato varianta vzniku SE je nejčastější variantou používanou pro vznik SE 

 

 

 

fúze 

 

 

 

 

 

 

2. Vytvoření holdingové evropské společnosti 

 

Propojenými společnostmi (akciové, s. r. o., nebo evropské společnosti) které 

mají různá sídla v rámci EU, nebo dva roky měly dceřinou společnost, tyto 

společnosti vytvoří SE vkladem svých akcií, zakládající společnosti se stávají 

dcerami SE. 

 

 

 

  

 100% dcery 

 

  

 

Česká a. s. 

Slovenská a. s. 

Kyperská SE 

Mateřská SE 

Slovenská a. s. Česká a. s. 
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3. Vytvoření 

dceřiné společnosti 

 

      Dceřinou společnost mohou založit alespoň dvě společnosti (bez omezení 

právní formy) z různých členských států, nebo společnosti, které měly po dobu 

nejméně dvou let dceřinou společnost v jiném členském státě, založení dceřiné 

SE vzniká úpisem akcí. 

 

 

 

 

 

  

Nově založená SE dceřiná 

společnost 

 

 

 

 

 

 

4. Změnou právní formy existující a. s. na evropskou společnost 

 

Tato možnost založení SE je přijatelná pouze pro ty a. s., které měly nejméně 

dva roky dceřinou společnost podléhající právu jiného členského státu než toho, 

kterým se řídí mateřská a. s.  

 

 

 

 100% dcera      100% dcera 

 

 

 

Slovenská 

společnost 

Česká společnost 

Dceřiná SE 

Česká a. s. 

Slovenská a. s. 

Česká SE 

Slovenská a. s. 
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5. Založení SE jako dceřiné společnosti jiné SE 

 

Evropská společnost může bez omezení zakládat jiné SE společnosti.45 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
45

 Evropská společnost (SE) – kapitálová obchodní společnost založená evropským právem. 
Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-obchodni-spolecnosti/evropska-spolecnost-se-
kapitalova-obchodni-spolecnost-zalozena-evropskym-pravem.html 
46

 Societas Europaea - Evropská společnost [online]. In: . AKONT®, 2012. Dostupné z: 
http://www.akont.cz/cz/societas-europaea-evropska-spolecnost 

Česká SE 

Dceřiná SE1 Dceřiná SE2 Dceřiná SE3 
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3.6 ZAKLÁDÁNÍ A VZNIK EVROPSKÉHO HOPODÁŘSKÉHO ZÁJMOVÉHO 

SDRUŽENÍ 

 

 Způsobilost ke členství upravuje Nařízení: 

 Členem EHZS se nemůže stát každý, existují regulace ustanovená v Nařízení 

 Členy EHZS se mohou stát pouze: 

 

1. Právnické osoby občanského a obchodního práva a jiné právnické osoby 

soukromého a veřejného práva s výjimkou nevýdělečných a další 

právnické osoby se sídlem na území některého z členských států 

 

2. Fyzické osoby, které provozují průmyslovou, obchodní, řemeslnou nebo 

zemědělskou činnost nebo svobodné povolání nebo poskytují jiné služby 

na území některého z členských států 

 

 Podle Nařízení je určena podmínka založení spočívající ve složení každé 

EHZS z minimálně dvou členů a to: 

 

a) Dvou právnických osob nebo jiných právnických útvarů se skutečným 

sídlem ve dvou různých členských státech 

b) Dvou fyzických osob, které vykonávají své činnosti nebo povolání jako 

hlavní činnost nebo povolání nejméně ve dvou různých členských 

státech 

c) Jedné fyzické osoby a jedné právnické osoby, pokud právnická osoba 

má sídlo v jednom členském státě a fyzická osoba vykonává svou 

činnost nebo povolání jako činnost nebo povolání hlavní v druhém 

členském státě 
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 Nařízení také umožňuje členským státům omezit maximální počet členů EHZS 

na 20 osob, tento limit je např. platný v Řecku nebo Irsku47 

EHZS se zakládá smlouvou o sdružení a vzniká dnem zápisu do příslušného 

rejstříku ve státě, kde má sídlo. Smlouva o sdružení se uzavírá v písemné 

podobě bez nutnosti ověřování podpisů a musí obsahovat například: 

 Název sdružení 

 Sídlo sdružení 

 Předmět, pro který bylo založeno 

 Obchodní firmu 

 Právní formu 

 Sídlo/bydliště každého člena sdružení 

 

Zápis sdružení do obchodního rejstříku podávají všichni jeho členové. Jak 

zmiňuje Šuhájková48 spolu s návrhem musí být doloženy následující dokumenty: 

1. Smlouva o EHZS 

2. Zápis sdružení do rejstříku 

3. Právní důvod užívání prostor 

4. Kontaktní údaje pro zahraniční osobu 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
47

 DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. 
Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xliii, 533 s. Vědecké monografie (Wolters 
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-755-1. str. 435-437 
48

 ŠUHÁJKOVÁ, Kateřina. Evropské hospodářské zájmové sdružení: Bakalářská práce [online]. 2013 
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Spolu se zápisem do obchodního rejstříku musí být dle Šuhájkové uloženy i tyto 

doklady a údaje: 

a) Jakékoliv změny smlouvy o sdružení, včetně všech změn ve složení 

sdružení (např. doklad potvrzující vystoupení člena nebo listina prokazující 

zánik člena) 

b) Zřízení nebo zrušení jakékoliv provozovny sdružení 

c) Soudní rozhodnutí, kterým se zjišťuje nebo prohlašuje neplatnost sdružení 

d) Jmenovaní jednatelé sdružení, jejich jména a případně další náležitosti, 

které vyžadují právní předpisy členského státu, v němž se EHZS zapisuje 

do rejstříku 

 

Jako další náležitosti o EHZS, které se ukládají do sbírky listin, jsou informace 

o statutárním orgánu, likvidátorovi a insolvenčním správci. 
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4. KOMPARACE JEDNOSTLIVÝCH FOREM OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 
 

 

  v. o. s. k. s. 

Předmět činnosti 
podnikání, správa 
vlastního majetku 

podnikání, správa 
vlastního majetku 

Nejnižší možný počet 
zakladatelů 

2 osoby 
2 osoby (jeden 
komanditista a jeden 
komplementář 

Nejvyšší možný počet 
zakladatelů 

neomezeno neomezeno 

Minimální výše 
základního kapitálu 

není stanoven není stanoven 

Nejnižší možný vklad není stanoven není stanoven 

Ručení společníka za 
závazky společnosti 

nerozdílně celým 
svým majetkem 

komplementář ručí celým 
svým majetkem, 
komanditisté do výše 
nesplaceného vkladu 

Osobní angažovanost na 
činnosti společnosti 

předpokládá se 
požadována u 
komplementáře, u 
komanditisty nikoliv 

Orgány společnosti 
statutární orgán - 
společníci, nejvyšší 
orgán - společníci 

statutární orgán - všichni 
komplementáři, nejvyšší 
orgán všichni společníci 

Zakladatelský dokument společenská smlouva společenská smlouva 

Povinnost a výše rezerv 
není ze zákona 
povinný, může upravit 
společenská smlouva 

není ze zákona povinný, 
může upravit společenská 
smlouva 

Složitost organizační 
struktury 

jednodušší složitější 

Doporučené uplatnění 
(malé, střední, velké 
společnosti) 

libovolné libovolné 

Tabulka 1: Porovnání veřejná obchodní společnost a komanditní společnost 
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 s. r. o. a. s. 

Předmět činnosti 
podnikání, nebo jiný 
účel 

podnikání, nebo jiný účel 

Nejnižší možný počet 
zakladatelů 

1 osoba 1 osoba 

Nejvyšší možný počet 
zakladatelů 

neomezeno neomezeno 

Minimální výše 
základního kapitálu 

Minimálně 1 Kč, pokud 
společnost zakládá 1 
společník 

2 000 000 Kč nebo 80 000 
EUR 

Nejnižší možný vklad 1 Kč 
součet musí dát 2 000 000 
Kč, nebo 80 000 EUR 

Ručení společníka za 
závazky společnosti 

společně a nerozdílně 
do výše, nesplacené 
vkladové povinnosti 
zapsané do OR 

bez ručení 

Osobní angažovanost 
na činnosti společnosti 

dle společenské nebo 
zakladatelské smlouvy 

není běžná 

Orgány společnosti 
povinně valná 
hromada, jednatelé 
(výkonný orgán) 

dualistický systém - valná 
hromada, představenstvo, 
dozorčí rada, monistický 
systém - valná hromada, 
správní rada, statutární 
ředitel 

Zakladatelský 
dokument 

společenská smlouva 
nebo zakladatelská 
listina 

ustavuje valná hromada a 
zakladatelská smlouva nebo 
listina 

Povinnost a výše 
rezerv 

není povinné není povinné 

Složitost organizační 
struktury 

jednodušší složitější 

Doporučené uplatnění 
(malé, střední, velké 
společnosti) 

libovolné 
vhodnější pro větší 
společnosti 

Tabulka 2: Srovnání společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti 
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  SE EHZS 

Předmět činnosti podnikání 
spolupráce mezi podnikateli z 
různých členských států 

Nejnižší možný počet 
zakladatelů 

1 společnost 
2 osoby z různých členských 
států 

Nejvyšší možný počet 
zakladatelů 

neomezeno 
záleží na právních předpisech 
dané země, v ČR počet 
neomezen 

Minimální výše 
základního kapitálu 

120 000 EUR není povinný 

Nejnižší možný vklad není stanoveno není stanoveno 

Ručení společníka za 
závazky společnosti 

neručí ručí neomezeně 

Osobní angažovanost na 
činnosti společnosti 

není požadována očekává se, ale není nařízeno 

Orgány společnosti 

monistický systém - 
valná hromada a dále dle 
úpravy členského státu, 
dualistický systém. Valná 
hromada, dozorčí a řídící 
orgán 

členové a jednatel nebo více 
jednatelů 

Zakladatelský dokument 
zakladatelská smlouva 
nebo listiny 

jednání všech členů  

Složitost organizační 
struktury 

dle struktury jednodušší 

Doporučené uplatnění 
(malé, střední, velké 
společnosti) 

doporučeno pro velké 
společnosti 

libovolné 

Tabulka 3: Porovnání evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení 
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5. VYUŽITELNOST JEDNOSTLIVÝCH FOREM OBCHODNÍCH 

SPOLEČNOSTÍ VE STROJÍRENSTVÍ (STATISTICKÁ KOMPARACE) 
 

 V této kapitole využiji získaná data z Českého statistického úřadu (dále jen 

„ČSÚ“) k uvedení v praxi nejpoužívanějších právních forem podnikání ve 

strojírenství. Údaje mi byly zaslány na žádost, jelikož nejsou veřejně přístupné a jsou 

platné k datu duben 2015. 

 V žádosti jsem specifikovala strojírenské podniky dle kategorií na webových 

stránkách ČSÚ, kterým odpovídají:  

 

CZ - NACE Název 

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a 

zařízení 

28 Výroba strojů a zařízení j. n. 

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

 

Celkový výpis přikládám jako přílohu č. 1 

 

Další zpracování údajů z ČSÚ spočívá v sestavení názorných tabulek obsahující 

veškeré ekonomické subjekty působící ve strojírenství.  
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Tabulka 4: Data z ČSÚ  
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Graf 1: Využití právních forem ve strojírenství 
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Pro účely mé diplomové práce zobrazuji tabulku s údaji týkajících se pouze 

obchodních společností. 

 

Tabulka 5: Využití jednotlivých právních forem obchodních společností ve 
strojírenství

 

 

Graf 2: Využití jednotlivých právních forem obchodních společností ve strojírenství 
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 Za pomoci grafu a tabulky se nám jasně jeví rozložení právních forem 

obchodních společností ve strojírenství v ČR. Nejrozšířenější formou je společnost 

s ručením omezeným s celkovou hodnotou 92% mezi obchodními společnostmi. 

Velký rozdíl mezi prvním a druhým místem je již patrný z grafu. Druhý podíl patří 

akciové společnosti, která má na českém území zastoupení pouze ve výši necelých 

6ti%. Veřejná obchodní společnost je třetí nejpoužívanější formou obchodní 

společnosti s 1,5%, následuje komanditní společnost a evropská společnost.  
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6. NÁVRH ANALÝZY FINANČNÍCH ASPEKTŮ ZAKLÁDANÉ OBCHODNÍ 

SPOLEČNOSTI 
 

6.1 Úvodní list plánu 
 

     Mechanical Experts s.r.o. 

 

Sídlo společnosti: (prozatím neurčeno) 

 

Zakladatelé 

Karel Novotný  novotny.k@seznam.cz  +420 732 552 323 

František Dobrovolný dobrovolný.fr@gmail.com  +420 603 896 369 

Základní kapitál   1 000 000,00 Kč 

Právní forma   s.r.o. 

Datum založení  1. 9. 2017 

 

 

         Obchodní společnost je zaměřena na poskytování konstrukčních produktů a 

služeb v oblasti automobilů, průmyslu a kolejových vozidel. Týmy profesionálních 

pracovníků jsou schopny poskytnout výslednou práci vysoké kvality a v daném 

termínu. Sledujeme trendy a úspěch našich zákazníků je pro nás prioritou. Díky 

vynikajícímu hardwarovému a softwarovému vybavení, zájmu o bezpečný přenos dat 

efektivně plníme všechny zakázky. Vznikající společnost má v plánu během 

následujících 3 let rozrůst o 20 stálých zaměstnanců a dosahovat ročního čistého 

zisku 800 000,- 

 

 

 

 

mailto:fr@gmail.com
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6.2 Technologické požadavky 
 

K tvorbě návrhů technologických řešení je zapotřebí především výkonné PC. Z 

nejvýznamnějších dodavatelů můžeme uvažovat Dell, Fujitsu, Lenovo, HP.  

 

V případě komponentů můžeme uvažovat: 

 

Paměti: Kingstom, Zeppelin 

Procesory: Intel 

Displeje: Samsung, HP, Dell 

Grafický procesor:  Intel, AMD 

 

Cena PC sestav bude projednána s běžnými prodejci: Alza, Kak, CZC. 

Předpokládá se snížení ceny oproti běžným podmínkám o cca 7-9%. 

 

Z hlediska softwarového vybavení je nezbytná pro činnosti licence Catia V5, jejíž 

modul MD5 s možností tvorby v plochách, výkresů a základního modelování vychází 

na 250 000,- a možností získat za 100 000,- servisní služby. Jako vhodný operační 

systém se jeví Windows 10. Cena Microsoft Windows 10 Professional je 2 390,-. 

Další kancelářské balíčky budou řešeny bezplatným softwarem.49 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
49

 Ceny dle www.vyhodny-software.cz 
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6.3 SWOT ANALÝZA 
 

SWOT analýza klasifikuje 4 skupiny faktorů: 

 

Interní rozbor 

 

Silné stránky: 

 odporný personál 

 softwarové vybavení 

 možnosti vývoje 

 návratnost zákazníků 

 

Slabé stránky: 

 nedostatečné pracovní kapacity 

 nedostatečné portfolio služeb 

 nízká znalost trhu 

 

Externí analýza 

 

Příležitosti: 

 práce na zahraničních zakázkách 

 práce na velkých projektech (konstrukce vozů) 

 rostoucí trh 
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Hrozby: 

 odchod zákazníků 

 konkurence v oboru 

 nedostatečný počet zakázek 

 

6.4 Vlastní návrh finančních aspektů zakládané obchodní společnosti 
 

Zvolenou právní formou pro zakládanou společnost je s.r.o. Společnost bude v 

počáteční fázi svého fungování komunikovat se zákazníky z domova, nebo přímou 

návštěvou u zákazníka. V dalším roce 2018 se plánuje pronajmout kancelářské 

prostory pro 15 zaměstnanců, 2018 až 20 zaměstnanců. 

 

Náklady na založení s.r.o. zaznamenáváme již při těchto činnostech: 

Domluvení zasedání valné hromady – projednává se obsah společenské 

smlouvy/zakladatelské listiny, její sepsání je následně ověřeno notářským zápisem 

Sepsání společenské smlouvy – společnost s ručením omezeným bude založena 

sepsáním společenské smlouvy formou notářského zápisu s těmito náležitostmi: 

 

a) Firma a sídlo společnosti 

b) Určení společníků, nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště 

fyzické osoby 

c) Předmět podnikání – živnost vázaná 

d) Výše základního kapitálu každého společníka včetně lhůty na splacení vkladu 

e) Orgány společnosti – valná hromada a jednatelé jako statutární orgán 

f) Určení správce vkladu 
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Založení bankovního účtu 

Získání živnostenského oprávnění 

Návrh společnosti na zápis do obchodního rejstříku 

Tvorba webových stránek 

 

 

ÚKON CENA (Kč) 

Sepsání společenské smlouvy 5 550 

Ověřování listiny podpisů 3 000 

Poplatek za výpis z trestního rejstříku 150 

Ohlášení živnosti 1 000 

Bankovní poplatky za účet pro složení 

kapitálu 

1 000 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku 5 000 

Výpis z obchodního rejstříku 100 

Výpis z živnostenského rejstříku 150 

Založení webových stránek 20 000 

Celkem 39 500 

                  Tabulka 6: Návrh nákladů na založení obchodní společnosti 

 

Výše uvedený rozpočet je pouze orientační a jeho cílem je určit přibližnou částku, ve 

které se pohybují dnešní náklady na založení s.r.o. Změny nastanou započítáním 

základního kapitálu, nesprávným postupem při založení atd. 
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Personální obsazení: 

PRACOVNÍK POČET 

Jednatel 1 

Výkonný manažer 1 

Obchodní zástupce 1 

Konstruktéři 4 

Administrativní pracovník 1 

Programátor 1 

 

 

Obr. 5: Organizační struktura 
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Plánované náklady: 

 

Položka 4/2017 1/2018 1/2019 2/2019 

Zaměstnanci 0 720 800 1 022 00 1 676 000 

Nájem 0 0 143 000 145 000 

Vybavení 0 100 000 100 000 100 000 

Software 700 000 800 000 900 000 1 000 000 

Ostatní služby  500 25 000 25 000 30 000 

Spotřeba 

materiálu 

3 000 6 000 6 000 6 000 

Celkové 

náklady 

744 000 1 651 815 2 196 000 2 957 000 

 Tabulka 7: Plánované náklady v Kč 

 

K celkovým nákladům v prvním čtvrtletí jsem přičetla 39 500,- související se vznikem 

společnosti. V druhém roce přičítám 15 000,- na oblast reklamy. 

 

Vybavení zahrnuje kancelářský nábytek hardwarové vybavení. První rok nejsou 

pronajaté žádné kanceláře, máme pouze počítače. 

 

Software pro Catia V5 je velmi nákladný, k zakoupeným dvou licencím v dalších 

letech dokupujeme pouze rozšíření na další PC, které nejsou již tak nákladné. 
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Ostatní služby zahrnují mobilní telefony, outsourcované účetnictví, náklady na 

dopravu. 

 

Materiál uvažujeme jako kancelářský materiál. 

 

Předpokládané výnosy 

Hlavními výnosy společnosti bude plnění jednotlivých zakázek tj. hlavní činnost. 

 

 

Výnosy 4/2017 1/2018 1/2019 2/2019 

Celkem 1 521 000 1 621 000 3 310 500 3 310 500 

Tab. 8: Předpokládané výnosy v Kč 

 

 

 



62 
 

 

Obr. 6: Graf porovnání výnosy/náklady 

 

Díky grafickému znázornění vidíme hodnoty rozdílu výnosů a nákladů. Vzhledem 

k tomu, že zakladatelé měli do začátku již značný kapitál, budeme se v prvním roce 

pohybovat v mírné ziskovosti. V dalším roce 2018 při předpokládaných výnosech 

1 621 000Kč  očekáváme výnosy 500 000Kč.  

 

 2017 2018 2019 

Zisk před zdaněním 400 000 500 000 497 900 

Zisk po zdanění 324 000 404 500 403 299 

Daň z příjmu 76 000 95 500 94 601 

Tab. 9: Plánovaný zisk v Kč 
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Základní rozvaha 

 

Aktiva  Kč Pasiva Kč 

Vklady:   Základní kapitál:   

Zakladatel 1 500 000 Vklad od Z1 500 000 

Zakladatel 2 500 000 Vklad od Z2 500 000 

Aktiva celkem 1 000 000 Pasiva celkem 1 000 000 

Tab. 10: Rozvaha 

 

 

 

Harmonogram 

 

 Úkol 

1. Přípravná fáze 

1.1 Příprava podkladů pro založení 

1.2 Tvorba webu, prezentace společnosti 

2. Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

3. Hlavní činnosti společnosti 

3.1 Vyhledávání zákazníků 

3.2 Plnění zakázek 

3.3 Online marketing 

4. Administrativa 

4.1 Účetnictví 

4.2 Administrativní činnost 

Tab. 11: Harmonogram 

 

Zahájení hlavní činnosti předchází splnění všech úkolů sepsaných v Tabulce 6, tyto 

činnosti spadají do přípravné fáze 
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Plán zaměstnanců 

 4/2017 1/2018 1/2019 2/2019 

Jednatel 2 2 2 2 

Výkonný manažer 0 0 1 1 

Obchodní zástupce 0 0 1 1 

Konstruktéři 0 4 8 13 

Administrativní 

pracovník 
0 0 2 2 

Programátor 0 1 1 1 

Celkem 2 7 14 20 

Tab. 12: Plán zaměstnanců 

 

 

Rok 2019 bude fungovat jako příklad pro další léta, tento stav budeme chtít ustálit. 

V případě zakázek se lze rozšiřovat vysíláním zaměstnanců i do zahraničních firem 

plnit zakázky. 
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7. ZÁVĚR 

 

 Diplomová práce pojednává o stávajících obchodních společnostech a 

jejich jednotlivých formách se zaměřením na strojírenský průmysl. Informace byly 

čerpány ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a NOZ (zákon č. 

89/2012 Sb.), které prošly první novelizací. 

 

 Druhá a třetí kapitola práce je věnována teoretickým poznatkům o obchodních 

korporacích. Rozbor se týkal všech obchodních společností, které můžeme využít na 

území ČR. Tyto kapitoly se zaměřují zvlášť na každou obchodní společnost obecně a 

následně na jejich náležitosti při zakládání a vzniku jako jsou například zakladatelské 

dokumenty, vkladová povinnost, nutná oprávnění k podnikání atd. Ve čtvrté kapitole 

jsou popsány základní charakteristiky právních forem v porovnání s jinou právní 

formou pro zdůraznění odlišnosti a specifik. Pátá kapitola čerpá údaje z dat z ČSÚ a 

uvádí konkrétní počty jednotlivých ekonomických subjektů na území ČR.  

  

 Celkový počet společností s ručením omezeným působící ve strojírenské 

oblasti určuje tuto právní formu podnikání jako nejvýhodnější oproti ostatním právním 

formám. Tomu nasvědčuje i fakt, že od května 2013 se počet s. r. o. zvýšil z 10 611 

na 12 577. Se změnou částky základního kapitálu, která nyní činní pouze 1 Kč na 

jednoho zakladatele s. r. o. zvýšila svou atraktivitu a připsala si další výhodu, mezi 

které patří i například omezené ručení společníků a možnost založení s. r. o pouze 

jednou osobou.  

 Poslední kapitola č. 6 popisuje založení fiktivní společnosti za účelem 

poskytování služeb v oblasti konstrukčních produktů. Důležitou částí jsou zde 

finanční aspekty při zakládání obchodní společnosti od jejího samotného počátku.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Plánované mzdové náklady 
   
Mzdy uvádím v superhrubé hodnotě   
Náklady 4/2017 1/2018 1/2019 2/2019 
Jednatelé 605 400 605 400 990 200 990 200 
Výkonný manažer 0 0 180 000 180 000 
Obchodní zástupce 0 0 120 300 120 300 
Konstruktéři 305 600 305 600 800 100 800 100 
Programátor 210 000 210 000 420 000 420 000 
Další* 0 0 302 000 302 000 
Celkem 1 121 000 1 121 000 2 812 600 2 812 600 

 

* Zahrnují administrativní pracovníky 

Tab. 1: Náklady na zaměstnance v Kč 

 

 

2. Plánované výnosy za jednotlivé zaměstnance 
   

     

V tabulce jsou zobrazeny předpokládané výnosy jednotlivých zaměstnanců (využití časové 
fondu 90%) 
     

Výnosy 4/2017 1/2018 1/2019 2/2019 

Jednatelé 705 400 805 400 1 190 200 1 190 200 

Výkonný manažer 0 0 380 000 380 000 

Obchodní zástupce 0 0 120 300 120 300 

Konstruktéři 605 600 605 600 1 200 000 1 200 000 

Programátor 210 000 210 000 420 000 420 000 

Další* 0 0 302 000 302 000 

Celkem 1 521 000 1 621 000 3 310 500 3 310 500 

Tab. 2: Plánované výnosy 

 

 


