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ANOTÁCIA 

 

Táto bakalárska práca je zameraná na zmenu právnej formy spoločnosti s ručeným 

obmedzeným na akciovú spoločnosť. Porovnáva jednotlivé typy obchodných 

spoločností, ich výhody a nevýhody. Pri zmene právnej formy spoločnosti  

je obsiahnuté, aké kroky sú potrebné, aby spoločnosť bola schopná premeny. Cieľom 

mojej bakalárskej práce je poukázať na jednotlivé kroky vedúce k zmene právnej formy 

spoločnosti.   

 

ANNOTATION  

This bachelor thesis is aimed at the transformation of the legal form of a Limited 

Liability Company (LLC) into a Joint Stock Company (JSC). It draws comparisons 

between several forms of business ownership, their advantages and disadvantages.  

With the change of the legal form of the business, there are certain legal steps which are 

needed to be processed, so that the transformation could have been done successfully.  

In the bachelor thesis I would like to stress out these single steps, which are needed  

to be done, in order to accomplish the transformational process effectively. 
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Obchodné spoločnosti, právna forma spoločnosti, zmena právnej formy, základný 

kapitál, zakladateľ, spoločník, akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, 

komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, druţstvo. 

 

KEY WORDS 

Business Companies, Legal forms of the business ownership, Transformation  

of Business Company Legal Form, Capital Stock (Core Capital), Founder, Business 

Partner, Joint-Stock Company, Limited Liability Company, Commandite Company, 

Public Owned Company, Cooperative Company. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citácia mojej práce 

VAJDOVÁ, P. Obchodní společnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská, 2010. 72 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Helena Hanušová, CSc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prehlásenie 

Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 31. mája 2010 

         ............................... 

     Petra Vajdová



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

Týmto by som rada poďakovala vedúcemu práce Ing. Helene Hanušovej CSc. 

a oponentovi Mgr. Kristíne Koniarovej za cenné pripomienky a odborné rady, ktorými 

prispeli k vypracovaniu bakalárskej práce. 



 

Obsah 
 

ÚVOD ............................................................................................................................. 10 

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE .............................................................. 12 

1.1 Historický vývoj ............................................................................................... 12 

1.2 Všeobecne o spoločnostiach ............................................................................ 13 

1.2.1 Súkromnoprávne zdruţenie ............................................................................ 13 

1.2.2 Verejnoprávne korporácie ............................................................................... 14 

1.2.3 Právne postavenie obchodných spoločnosti ................................................... 14 

1.2.4 Právne postavenie spoločníkov, základný kapitál .......................................... 16 

1.2.4.1 Právne postavenie spoločníkov ....................................................................... 16 

1.2.4.2 Vznik členstva v spoločnosti .......................................................................... 17 

1.2.4.3 Osobné ručenie ............................................................................................... 17 

1.2.4.4 Podiel na strate a podiel na zisku .................................................................... 17 

1.2.4.5 Vkladová povinnosť........................................................................................ 18 

1.2.4.6 Podiel a obchodný podiel ................................................................................ 19 

1.2.4.7 Základný kapitál ............................................................................................. 19 

1.2.5 Zaloţenie a vznik spoločnosti ......................................................................... 20 

1.2.6 Zrušenie, likvidácia a zánik spoločnosti ......................................................... 21 

1.3 Druhy spoločností ............................................................................................ 22 

1.3.1 Zdruţenie ........................................................................................................ 22 

1.3.2 Tiché spoločenstvo ......................................................................................... 22 

1.3.3 Obchodné spoločnosti ..................................................................................... 23 

1.3.3.1 Akciová spoločnosť ........................................................................................ 24 

1.3.3.2 Verejná obchodná spoločnosť......................................................................... 28 

1.3.3.3 Komanditná spoločnosť .................................................................................. 31 

1.3.3.4 Spoločnosť s ručením obmedzeným ............................................................... 33 

1.3.3.5 Druţstvá .......................................................................................................... 36 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE ........................................... 41 

2.1 Stručný popis spoločnosti ................................................................................ 41 

2.2 Zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným ............................ 41 

2.3 Postup zmeny právnej formy ........................................................................... 45 



 

2.3.1 Ochrana veriteľov pri zmene právnej formy................................................... 50 

2.3.2 Všeobecný reţim zaistenia pohľadávok ......................................................... 51 

2.3.3 Zvláštna ochrana veriteľov ............................................................................. 51 

2.3.4 Špeciálna úprava zodpovednosti ..................................................................... 51 

2.3.5 Neplatnosť premeny........................................................................................ 52 

2.4 Analýza problému ............................................................................................ 53 

2.4.1 Charakteristika skúmanej spoločnosti ............................................................ 53 

2.4.2 Analýza skúmanej spoločnosti a problém jej rozvoja .................................... 54 

2.4.3 Analýza rozvoja spoločnosti ........................................................................... 54 

2.4.4 SWOT Analýza ............................................................................................... 57 

2.4.5 Zhodnotenie analýz ......................................................................................... 58 

3 VLASTNÉ NÁVRHY PRIEŠENIA, PRÍNOS, NÁVRH RIEŠENIA .................. 60 

3.1 Vlastné návrhy riešenia a ich prínos ................................................................ 60 

3.1.1 Postup riešenia zmeny právnej formy spoločnosti ......................................... 60 

3.1.2 Zápis zmeny právnej formy do OR ................................................................. 61 

3.2 Návrh a jeho spracovanie pri zmene právnej formy ........................................ 62 

ZÁVER .......................................................................................................................... 66 

4 Zoznam pouţitej literatúry ...................................................................................... 67 

4.1 Odborné publikácie .......................................................................................... 67 

4.2 Zákony, vládne vyhlášky a iné právne formy .................................................. 67 

4.3 Internetové zdroje ............................................................................................. 68 

5 ZOZNAM GRAFOV, SCHÉM A TABULIEK ..................................................... 70 

5.1 Zoznam obrázkov ............................................................................................. 70 

5.2 Zoznam grafov ................................................................................................. 70 

5.3 Zoznam tabuliek ............................................................................................... 70 

6 ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV ....................................... 71 

PRÍLOHY ...................................................................................................................... 72 

 

 

 

 



10 

 

ÚVOD 

V mojej bakalárskej práci sa zameriam na riešenie problémov a postup riešení 

týkajúcich sa zmeny právnej formy spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným 

na akciovú spoločnosť.  

Vo svojej práci budem primárne vychádzať z Obchodného zákonníka  

č. 513/1991 Sb., v znení neskorších predpisov a v prípade zmien, ktoré nie sú 

obsiahnuté v Obchodnom zákonníku č. 513/1991 Sb. pouţijem nový zákonník  

č. 125/2008 Sb. o premenách obchodných spoločností a druţstiev. 

  Uvaţujme, ţe máme podnik, ktorý sa svojim počtom zamestnancov zaraďuje 

k veľkým podnikom. Spoločnosť bola zaloţená v roku 1992 ako spoločnosť s ručeným 

obmedzeným. Prešla viacerými zmenami, od rozšírenia, zvýšenia počtu zamestnancov 

aţ k prijatiu ďalších odvetí do výroby. Behom svojho pôsobenia mala spoločnosť  

aj väčšie problémy, a to ako s vývozom, nedostatkom materiálu, tak aj s výrobkami, 

ktoré poskytuje. Ocitla sa aj v pozícii, keď nedosiahla očakávaný výnos a jej príjmy boli 

výrazne niţšie neţ sa predpokladalo, čo spôsobilo nedostatok finančných prostriedkov. 

Preto je dôleţité zamyslieť sa nad zmenou právnej formy spoločnosti, zistiť, čo bude  

pre spoločnosť výhodnejšie, aby sa mohla naďalej rozvíjať a prosperovať.  

Spoločnosť poskytuje technológie pre energetiku a automatizáciu,  

ktoré umoţňujú energetickým a priemyslovým podnikom zvyšovať výkonnosť  

pri súčasnom zníţení dopadu jej činnosti na ţivotné prostredie. Vyrába, inštaluje 

a projektuje elektrické zariadenia vysokej akosti. Svojim počtom zamestnancov sa riadi 

do kategórie veľkých spoločností. Počas svojej pôsobnosti sa firma snaţí poskytovať 

kvalitné a kvalifikované servisy a zariadenia, neustále sa rozširuje, snaţí sa získavať 

nových, verných a hlavne spokojných zákazníkov. Svoju prácu a výrobky neustále 

zlepšuje, zdokonaľuje  a ponúka na trh.  

Dôleţité je taktieţ zváţiť ďalší krok, pre správny výber premeny spoločnosti. 

Z moţností, ako sú fúzie, prevod imania spoločníka, rozdelenie a zmena právnej formy 

spoločnosti, som si zvolila práve poslednú moţnosť. Zameriam sa na kroky,  

ktoré je potrebné pripraviť, uskutočniť a na to, ako podľa zákona správne postupovať  

pri zmene právnej formy spoločnosti. 
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Cieľ práce 

Cieľom bakalárskej práce je porovnanie výhod a nevýhod jednotlivých typov 

obchodných spoločnosti v Českej republike. Priblíţiť fungovanie jednotlivých typov 

obchodných spoločností a spôsob ich zaloţenia ako aj všetky veci súvisiace  

so správnym riadením spoločnosti. 

 Tento cieľ je zatiaľ primárny, pričom v priebehu spracovania mojej bakalárskej 

práce by som ju chcela rozšíriť o právnu a ekonomickú problematiku so zameraním  

na funkčnosť jednotlivých právnych foriem podnikania. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

1.1 Historický vývoj  

Vznik a vývoj obchodných spoločností bol v jednotlivých historických etapách 

podmienený potrebami hospodárstva spoločnosti. Vývojovo najstaršími formami  

sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť. Prvé obchodné spoločnosti 

vznikali v Taliansku. Societates maris, týmto sú nazývané prvé stredoveké obchodné 

spoločnosti. Vznikali v Benátkach najneskôr od tretej štvrtiny jedenásteho storočia. 

Tieto spoločnosti by sa dnes dali kvalifikovať ako spoločnosti, ktoré boli zakladané 

dvoma spoločníkmi. Spoločník poskytol tretinu kapitálu a druhý spoločník dve tretiny, 

pričom zisk bol delený rovnakým dielom. Zvyšujúca sa potreba kapitálu nútila 

k vytvoreniu novej formy zdruţovania, ktorá by umoţňovala sústreďovať voľný kapitál 

od osôb, ktoré samy nechcú alebo nemôţu samostatne podnikať. Vytvára sa nová forma 

zdruţovania komenda k zárobkovým (výdelečným) účelom, ktorej členovia nemajú 

rovnaké postavenie. Táto forma bola zárodočnou podobou komanditnej spoločnosti 

(ďalej len ako „k.s.“).  

Ďalšou formou zdruţovania bola kompania. Jedná sa o akciovú spoločnosť 

(ďalej len ako „a.s.“). Pôvodne boli akciové spoločnosti zakladané na základe 

panovníckych privilégií. Tento systém bol nahradený tzv. koncesným systémom. K jeho 

odstráneniu došlo v polovici 19. storočia. Ciele boli sledované predovšetkým tým,  

ţe sa vydávali zvláštne listiny. Tie časom získali povahu voľne prevoditeľného cenného 

papieru (akcie).
1
  

Akciové spoločnosti moţno rozlišovať na súkromné a verejné. 

 Súkromné spoločnosti vznikli zo society (komanditnej spoločnosti).  

Táto spoločnosť má societné prvky. 

 Verejné spoločnosti vznikli na základe individuálnych vrchnostenských aktov. 

Tie mali korporatívnu povahu. 

Prvá a.s. vznikla v roku 1250 v Toulouse vo Francúzsku. Ku vzniku a.s.  

bol potrebný vrchnostenský súhlas. 

                                                 
1
 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo.  Společnosti obchodní práva a družstva 2. 2006.  

s. 17-27. 

ELIÁŠ, K. Obchodní společnosti. 1994. s.42-44. 
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V druhej polovici 19. storočia nastali negatívne dôsledky v akciových 

spoločnostiach a neprehľadnosť vzájomných vzťahov. Náprava bola hľadaná v dvoch 

smeroch. Prvým smerom bolo zdokonaľovanie legislatívy týkajúcej sa priamo týchto 

spoločností. Druhým smerom bolo hľadanie úplne novej formy – spoločnosť 

s ručeným obmedzeným.    

Historicky najmladšou formou obchodných spoločností je spoločnosť s ručeným 

obmedzeným. Základnou ideou tejto spoločnosti bolo spojenie relatívne nízkych 

kapitálových vkladov spoločníkov. 

 

1.2 Všeobecne o spoločnostiach 

Obchodné spoločnosti (ďalej len ako „spoločnosti“) môţeme povaţovať  

za spoločné činnosti niekoľkých osôb uskutočňované za účelom dosiahnutia určitého 

spoločného zisku.  

Právne normy upravujúce organizáciu a činnosť zdruţenia občanov slúţia 

výhradne k ochrane záujmov jednotlivcov, ale zároveň tieţ záujmov širšieho okruhu 

osôb vrátane tých, ktoré nie sú priamymi účastníkmi zdruţenia, najmä k ochrane 

záujmov potenciálnych veriteľov zdruţenia a v skutočnosti celej spoločnosti. V tejto 

časti súkromného práva sa uplatňujú i prvky právnej regulácie. Tie sú charakteristické 

pre právo verejné.
2
 

 

1.2.1  Súkromnoprávne zdruţenie  

Súkromnoprávne zdruţenie je zdruţenie občanov, ktoré bolo vytvorené  

na základe dobrovoľného rozhodnutia občanov a za účelom dosahovania právom 

dobrovoľného cieľa.
3
  

Nerozhoduje, či tento cieľ je povahy: 

 materiálnej (ekonomická aktivita majúca za účel zisk, vzájomnú hospodársku 

a sociálnu pomoc), 

 ideálnej (činnosti výchovné, osvetové, charitatívne a pod.). 

                                                 
2
 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodní práva a družstva 2. 2006. 

s. 11-12. 

3
 Tamtieţ, s. 12. 
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Charakteristické rysy súkromnoprávnych zdruţení sú: 

 zakladajú sa zmluvou, 

 členská účasť musí byť podloţená dobrovoľným prejavom vôle.  

Rozlišujeme dva typy súkromnoprávnych zdruţení:  

1.    Korporácia súkromného práva (spolok).  

2.    Spoločnosť (societa).
4
 

 

1.2.2 Verejnoprávne korporácie 

Za verejnoprávne korporácie sa označuje štát, vyššie územné celky, obec a rôzne 

záujmové zväzky. 

Medzi základné charakteristiky verejnoprávnych korporácii zaraďujeme: 

 spôsob ich vzniku (zákonom alebo vrchnostenským aktom vydaným na základe 

zákona), 

 povaha činnosti, 

 povaha členstva (býva nutné – bydlisko v určitom mieste alebo na určitom území). 

 

1.2.3 Právne postavenie obchodných spoločnosti 

Obchodná spoločnosť je právnickou osobou, ktorá je zaloţená z upravených 

foriem a ktorá je zapísaná do obchodného registra.  

Systém riadenia podniku je odlišný v závislosti na tom, či sa jedná o osobnú 

spoločnosť alebo o spoločnosť kapitálovú. Kapitálová spoločnosť prevádzkuje veľký 

podnik, na rozdiel od kapitálovej spoločnosti. Orgány obchodných spoločností alebo 

druţstiev sú upravené v § 66 Obchodného zákonníka, ako zákona č. 513/1991 Sb. 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako “ObchZ“), ale dotýka sa ich  

aj § 13 a v zákona č. 125/2008 Sb. o premenách obchodných spoločností a druţstiev.  

Orgánmi obchodných spoločností rozumieme ich organizačné články poverené 

na základe zákona alebo stanov, určitými rozhodovacími alebo konateľskými 

funkciami. 

                                                 
4
 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodní práva a družstva 2. 2006. 

s. 16. 
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Súčasťou právnickej osoby ako právneho subjektu sú orgány obchodných 

spoločností, čo sa prejavuje tým, ţe zásadne nie sú zloţené zo zamestnancov. Osobné 

spoločnosti vytvárajú svoje orgány zásadne zo spoločníkov.
5
 

Orgány obchodnej spoločnosti sú: 

 valné zhromaţdenie, 

 predstavenstvo, 

 dozorná rada, 

 správna rada, 

 jednatelia, 

 výbory predstavenstva. 

Niektoré orgány spoločnosti upravuje priamo zákon, a musia byť zriaďované 

povinne, iné zákon upravuje ako fakultatívne.  

Štatutárnym orgánom je orgán, ktorý má generálne konateľské oprávnenie.  

Za štatutárny orgán je potrebné povaţovať kaţdý orgán obchodnej spoločnosti, ktorý  

je zriadený podľa zmluvy. Z tohto hľadiska je štatutárnym orgánom dozorná rada alebo 

poradné výbory predstavenstva. Spoločníkom alebo členom štatutárneho orgánu môţe 

byť právnická ale tieţ aj fyzická osoba. 

Predpokladom pre uznášaniaschopnosť orgánov spoločnosti je prítomnosť 

nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Podľa stanov alebo spoločenskej zmluvy 

môţe byť dovolené písomné hlasovanie alebo hlasovanie pomocou elektronického 

spojenia mimo zasadacieho orgánu – ak so všetkým súhlasia členovia orgánu.  

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na valné zhromaţdenie. Spoločníci netvoria orgán 

spoločnosti, preto rozhodovanie spoločníkov v osobných spoločnostiach týmto 

pravidlám nepodlieha. 

„Pro vztah mezi obchodní společností a členem jejího statutárního či jiného 

orgánu nebo společníky je důležité především přiměřené použit ustanovení  

o povinnostech mandatáře a o jeho odpovědnosti.“
6 

                                                 
5
 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodní práva a družstva 2. 2006. 

s. 59.  

6
 POHL, T. Právní systém v České republice II. 2001. s. 79. 
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U verejnej obchodnej spoločnosti je jej štatutárnym orgánom kaţdý  

zo spoločníkov, pokiaľ spoločenská zmluva nestanoví, ţe jednajú spoločne. 

Komanditná spoločnosť má štatutárny orgán komplementárov. Kaţdý 

komplementár je oprávnený jednať za spoločnosť samostatne.  

Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručeným obmedzeným je konateľ. 

Spoločnosť sa môţe rozhodnúť pre jedného alebo pre viacerých konateľov. 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti. Na rozdiel  

od spoločnosti s ručeným obmedzeným je štatutárny orgán akciovej spoločnosti 

kolektívnym orgánom.  

Štatutárnym orgánom družstva je predstavenstvo. Predstavenstvo druţstva riadi 

a rozhoduje vo všetkých veciach, ktoré nie sú v kompetencii iných orgánov druţstva.
7
 

 

1.2.4 Právne postavenie spoločníkov, základný kapitál 

Pri obchodných spoločnostiach je dôleţité poznať právne postavenie spoločníkov, 

a taktieţ základný kapitál jednotlivých obchodných spoločností. 

 

1.2.4.1 Právne postavenie spoločníkov 

Spoločníci obchodných spoločností nie sú z titulu svojej účasti podnikatelia. 

Nemajú teda právne postavenie podnikateľov, pretoţe nepodnikajú vlastným menom. 

Ak sa ich postavenie odvíja od spoločenskej zmluvy, jedná sa o osobnú spoločnosť  

a ak sa ich postavenie odvíja od prípadnej zvláštnej zmluvy jedná sa o kapitálovú 

spoločnosť. Funkcia sa vykonáva nevyhnutne a vţdy na zmluvnom základe.
8
  

Práva a povinnosti spoločníkov môţeme rozlišovať na práva majetkovej 

a nemajetkovej povahy. Majetkové práva a povinnosti zahrňujú vkladovú, ručiteľskú 

povinnosť a právo na podiel na zisku a na likvidačnom zostatku. Nemajetkové práva 

a povinnosti spoločníkov sa týkajú informácií, podielu na riadení a jednanie menom 

spoločnosti.  
9
 

                                                 
7
 POHL, T. Právní systém v České republice II. 2001., s. 105-110. 

8
 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodní práva a družstva 2. 2006. 

s.63. 

9
 Tamtieţ, s. 65. 
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1.2.4.2 Vznik členstva v spoločnosti 

Pri vzniku spoločnosti je dôleţité, aby sme rozlíšili dva základné pojmy,  

a to pojem zakladateľ a spoločník. 

Zakladateľ je osoba, ktorá vstupuje do zakladacieho procesu a nadobúda 

členstvo v spoločnosti bez toho, aby mala právneho predchodcu. Zakladatelia 

uzatvárajú s ďalšími zakladateľmi spoločenskú zmluvu a na tomto základe s nimi 

vstupujú do záväzkového vzťahu.  

Spoločník môţe vstúpiť do vzťahu k spoločnosti a k ostatným spoločníkom  

ako právny nástupca iného spoločníka. To môţe nastať dedením alebo zmluvou 

o prevode obchodného podielu, o prevode akcie alebo výmenou dlhopisu. Typom 

spoločníka v akciovej spoločnosti je akcionár. Rozsah práv a povinnosti spoločníka  

je rozdielny v závislosti na forme obchodnej spoločnosti. Môţeme rozlišovať práva 

a povinnosti spoločníkov majetkovej a nemajetkovej povahy. Majetkové práva 

a povinnosti zahrňujú vkladovú a ručiteľskú povinnosť, alebo aj ďalšie obchodné 

povinnosti, právo na podiel na zisku a na likvidačnom zostatku. Nemajetkové práva 

a povinnosti sa týkajú podielu informácií, jednanie menom spoločnosti a podielu  

na riadení. 

Postavenie spoločníka charakterizuje rozsah jeho ručenia za záväzky 

spoločnosti. Pre osobné spoločnosti je charakteristické neobmedzené osobné ručenie 

všetkých alebo niektorých spoločníkov.  

 

1.2.4.3 Osobné ručenie 

Osobné ručenie má signalizovať tretím osobám, kto je zaviazaný z úkonov 

spoločnosti, kto za záväzky spoločnosti ručí. 

Pre spoločnosť s obmedzeným ručením je charakteristický rys majetkového 

odpútania od osôb spoločníkov, a obmedzené ručenie. S obmedzeným ručením  

sa stretávame v akciových spoločnostiach, komanditnej spoločnosti a v druţstve.  

 

1.2.4.4 Podiel na strate a podiel na zisku 

Ďalšou právnou konštrukciou je podiel spoločníka na strate. Podielom na strate 

sa rozumie povinnosť spoločníka prispieť k úhrade straty spoločnosti, v prípade,  

ţe výsledok hospodárenia bude negatívny. Jedná sa o záväzok voči vlastnej spoločnosti. 
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Veľkosť záväzku býva obmedzená. U tichého spoločníka podiel na strate nesmie 

presiahnuť veľkosť vkladu tichého spoločníka. V spoločnosti s ručením obmedzeným 

môţe na rozdiel, spoločenská zmluva určiť, ţe valné zhromaţdenie môţe spoločníkom 

uloţiť povinnosť zaplatiť príplatky nad výšku ich vkladov. Tieto príplatky slúţia 

k úhrade straty spoločnosti a nie je ich moţné vrátiť. Verejná obchodná spoločnosť  

je poslednou variantom, kde spoločníci ručia za stratu v plnom rozsahu a rovným 

dielom.  

Podiel na zisku znamená určenie miery účasti na rozdeľovanom zisku.  

Zisk sa v osobných spoločnostiach delí vţdy. Inak to býva v kapitálových 

spoločnostiach, kde o rozdelení rozhoduje valné zhromaţdenie. Veľkosť jednotlivých 

podielov určuje zákon, ale poväčšine býva ponechaný na rozhodnutie zakladateľov.  

 

1.2.4.5 Vkladová povinnosť 

Spoločník je povinný poskytnúť vklad, ktorý môţeme rozlíšiť do dvoch 

koncepcií, a to:   

a) Poskytnutie vkladu je pojmovým znakom spoločnosti. 

b) Vkladová povinnosť nie je obligatórna a vzniká len fakultatívne. 

Vkladom spoločníka je súhrn peňaţných prostriedkov alebo nepeňaţných 

prostriedkov. Osoba sa s nimi zaväzuje vloţiť do spoločnosti tento vklad, za účelom 

nadobudnutia alebo zvýšenia účasti v spoločnosti. Vkladom nemôţe byť iná 

neprevoditeľná majetková hodnota, napr. autorské právo. Hodnota nepeňaţného vkladu 

musí byť uvedená v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo zakladateľskej 

listine.  

Vkladom môţe byť aj podnik. Spoločník vkladajúci do spoločnosti podnik, 

alebo jeho časť, ručia za to, ţe spoločnosť splní záväzky, ktoré na ňu vkladom prešli. 

V komanditnej spoločnosti komanditisti musia vklad prevziať a rovnako to platí 

pre všetky kapitálové spoločnosti. Komanditná spoločnosť môţe byť zaloţená 

komplementármi, bez toho aby sa sami zaviazali poskytnúť vklad.  

„Povinnost poskytnou vklad znamená, že uzavřením společenské smlouvy [resp. 

přistoupením ke společenské smlouvě (stanovám)] vznikne zakladateli (společníkovi) 
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právní povinnost (závazek, dluh) poskytnout společníkovi dohodnuté plnění“.
10

 Týmto 

spoločníkovi vznikne proti spoločnosti pohľadávka, a tá sa stane súčasťou majetku. 

Pohľadávka zanikne po slnení povinnosti, spoločnosť získa majetok do svojho 

vlastníctva v podobe predmetu vkladu. 

 

1.2.4.6 Podiel a obchodný podiel 

Na rozdiel od vkladu, ktorým je prínos spoločníka do základného kapitálu 

spoločnosti, vyjadruje podiel mieru účasti na spoločnosti. Podiel zahrňuje všetky práva 

a povinnosti spojené s účasťou spoločníka na spoločnosti.   

Obchodný podiel je podielom v spoločnosti s ručeným obmedzeným. Zvláštnym 

druhom podielu je podiel akcionára. Pojem je vymedzený v § 155 odst. 1 ObchZ., 

„Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet 

se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním 

zůstatku při zániku společnosti“
11

. 

V prípade, ţe dôjde k zrušeniu spoločnosti, bez toho aby obchodné imanie 

predchádzalo na univerzálneho právneho nástupcu, musí byť vykonané mimosúdne 

majetkové vysporiadanie, ktoré nazývame likvidáciou. 

 

1.2.4.7 Základný kapitál 

Základný kapitál je z účtovného hľadiska poloţkou pasív v bilancii spoločnosti. 

Jedná sa o číslo, ktoré v pasívach spoločnosti vyjadruje hodnotu súčtu vkladov  

do spoločnosti. Čím je základný kapitál vyšší, tým väčší by mal byť majetok 

spoločnosti. Základný kapitál nemá dostatočnú vypovedaciu hodnotu z hľadiska obrazu 

hospodárenia obchodných spoločností. V podstate dôleţitejší je vlastný kapitál.
12

  

Kaţdý spoločník, ktorý nadobúda účasť v spoločnosti, svojim vkladom zvyšuje 

veľkosť základného kapitálu. V prípade, ţe spoločník vystúpi zo spoločnosti  

bez právneho zástupcu, základný kapitál sa zníţi.  

                                                 
10

 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo.  Společnosti obchodní práva a družstva 2.  

2006. s. 71. 

11
 Tamtieţ, s. 72. 

12
 Tamtieţ, s. 76. 
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Zákonná definícia základného kapitálu je stanovená v zákone  

§ 58 odst. 1 ObchZ..  

„Základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých 

i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti (dále jen 

„vklad“). Musí být vyjádřen v jednotkách české měny. Společník se účastní  

na základním kapitálu vkladem. Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu.“
13

 

Komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručeným obmedzeným a akciová spoločnosť 

musia vytvárať povinne základný kapitál. Výška základného kapitálu je stanovená 

obchodným zákonníkom 513/1991 Sb. v znení neskorších predpisov len u spoločnosti 

s ručeným obmedzeným a u akciovej spoločnosti.   

 

1.2.5 Zaloţenie a vznik spoločnosti 

Obchodný zákonník 513/1991 Sb. v znení neskorších predpisov rozdeľuje 

zaloţenie spoločnosti do dvoch etáp. Prvou etapou je zaloţenie obchodnej spoločnosti 

a druhou etapou je vznik obchodnej spoločnosti ako právnickej osoby, zápisom  

do obchodného registra.   

Zaloţenie spočíva v uzavretí spoločenskej zmluvy. Všeobecné pravidlá 

uzatvárania zmlúv určujú uzavretie spoločenskej zmluvy. Predpokladom uzavretia 

zmluvy je konsenzus všetkých spoločníkov.  

Iný spôsob zaloţenia majú kapitálové spoločnosti. Jedná sa o akciové 

spoločnosti a spoločnosti s ručeným obmedzeným, ktoré boli zaloţené jednou osobou. 

Výnimkou sú jednočlenné spoločnosti, ktorých zaloţenie nie je uzavretím zmluvy,  

ale dochádza k tomu na základe jednostranného právneho úkonu jedného  

zakladateľa.
14

  

Spoločenská zmluva pri spoločnosti s ručeným obmedzeným, zakladateľská 

zmluva a zakladateľská listina pri akciovej spoločnosti musia byť formou notárskeho 

zápisu. 

                                                 
13

 RABAN, P. Obchodní zákonník. 2003. s. 126 

14
 POHL, T. Právní systém v České republice II. 2001. s. 72. 

ELIÁŠ, BARTOŠÍKOVÁ, POKORNÁ a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 

2005. s.11-16 
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„Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení 

společnosti, nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného o podnikatelském 

oprávnění“
15

.  

 

1.2.6 Zrušenie, likvidácia a zánik spoločnosti 

Zánikom spoločnosti prestáva existovať právny subjekt, právnická osoba. 

Zrušenie a zánik spoločnosti je definovaný v § 68 odst. 1 ObchZ., kde sa hovorí,  

ţe spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.  

Zánik právnickej osoby môţe prebiehať dvoma spôsobmi. Jedná sa buď 

o zrušenie spoločnosti, čo vedie k zániku právnickej osobnosti, alebo je zrušenie 

spoločnosti len stupňom k prevzatiu všetkého jej majetku, osobného substrátu 

a všetkých povinností inou právnickou osobou. Všeobecne po zrušení musí nastať i fáza 

likvidácie. Tá spočíva v mimosúdnom vyrovnaní majetkových pomerov. Cieľom 

likvidácie je vykonať všetky práva spoločnosti a splniť ich takým spôsobom,  

aby obchodné imanie bolo v zásade redukované na určitú peňaţnú čiastku – likvidačný 

zostatok. Po tomto dôjde k výmazu spoločnosti z obchodného registra. Likvidácia končí 

aţ rozdelením likvidačného zostatku. Verejná obchodná spoločnosť môţe vstúpiť  

do likvidácie márnym uplynutím 3mesačnej doby po svojom zrušení, ako je uvedené  

v § 88 ods.2. ObchZ. 

O zrušení spoločnosti rozhodnú buď jej spoločníci alebo orgán spoločnosti. 

Spoločnosť môţe byť zrušená i rozhodnutím súdu. Zrušenie spoločnosti môţe nastať  

aj vtedy ak do právnych pomerov spoločnosti vstúpi iná osoba alebo iné osoby. Nastane 

teda premena spoločnosti. Pri zmene právnej formy je spoločnosť ako právnická osoba 

zachovaná. Ak nastane prevod alebo rozdelenie na imanie spoločníka dochádza 

k zrušeniu spoločnosti (zrušenie z vôle spoločníkov a na základe ich prejavu).  

 

 

 

 

 

                                                 
15

 POHL, T. Právní systém v České republice II. 2001. s. 79 
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1.3 Druhy spoločností 

1.3.1 Zdruţenie 

Zdruţenie podľa občianskeho zákonníku je najvšeobecnejšou úpravou 

spoločenskej zmluvy. V ObchZ. je zdruţenie pojaté ako zdruţenie osôb k dosiahnutiu 

spoločného účelu. Nemusí sa jednať o hospodársky prospech alebo zisk, ale môţe  

to byť ľubovoľný dovolený účel. 

Zdruţenie vzniká uzavretím zmluvy, pre ktorú nie je predpísaná ţiadna forma. 

Spoločnosť môţe vzniknúť konkludentne. Zmluva uzavretá konkludentne je zmluva 

uzavretá mlčky, napr. kývnutím hlavy na znak súhlasu. Konsenzus je predpokladom 

určitosti o spoločnom účele. Majetok, ktorý bol nadobudnutý alebo poskytnutý 

spoločníkmi je v ich spoluvlastníctve. 

Pričiniť sa o dosiahnutie účelu zdruţenia majú povinnosť všetci spoločníci.  

Ak nastane vkladová povinnosť, musí byť zaloţená zmluvou. Pokiaľ nie je stanovená 

výška vkladu, povinnosťou kaţdého spoločníka je prispieť rovnakou hodnotou. Zákon 

obsahuje i ďalšie pravidlá. Pravidlo jednomyseľnosti, hlasovanie podľa hláv, rovnosť 

podielov na zisku, právo na informácie, právo vystúpiť zo spoločnosti, zodpovednosť  

za záväzky vniknuté pred vystúpením, vyrovnanie rovným dielom po zániku zdruţenia.  

 

1.3.2 Tiché spoločenstvo 

  Tiché spoločenstvo je zaujímavou spoločenskou formou. Má zhodné rysy 

s komendou a komanditnou spoločnosťou, t.j. nesymetrický charakter. Vo všetkých 

troch formách vystupuje jedna osoba, ktorá je výkonným podnikateľom, menej 

významným prínosom kapitálu. Vedľa nej je osoba, ktorá je investorom poskytujúcim 

kapitál za účelom dosiahnutia zisku. V ObchZ nájdeme úpravu v § 673 – 681. 

Na strane tichého spoločníka musí byť dohodnutý záväzok vkladu, na strane 

podnikateľa záväzok platiť podiel na zisku. Rozsah podielu účasti na zisku a strate musí 

byť rovnaký. Podnikateľ môţe mať len jedného tichého spoločníka. V prípade  

ak má viac tichých spoločníkov, jedná sa o zmluvu s kaţdým z nich zvlášť, t.j. koľko  
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je tichých spoločníkov, toľko je tichých spoločenstiev. Zmluva musí mať písomnú 

formu.
16

 

Tichý spoločník nie je povinný doplniť vklad, v prípade, ak sa zniţuje o podiel 

na strate. Na strate sa podieľa sa len do výšky svojho vkladu. Ak obdrţí podiel na zisku 

a neskôr dôjde ku strate, nie je povinný vrátiť podiel na zisku. Vyplatiť podiel na zisku 

je moţné aţ vtedy, ak vklad dosiahne pôvodnú výšku.  

Tichý spoločník môţe poţadovať doklady týkajúce sa podnikania, za účelom 

nahliadnutia, môţe nahliadnuť do účtovníctva a poţadovať rovnopis účtovej závierky. 

Avšak nemá právo zasahovať do podnikania podnikateľa. Voči tretím osobám tichý 

spoločník nevystupuje, nevznikajú mu ţiadne práva a povinnosti. V prípade ak je meno 

podnikateľa obsadené vo firme, alebo ak tichý spoločník prehlási tretiu osobu,  

ţe podniká spoločne s podnikateľom, vzniká mu ručenie za záväzky podnikateľa voči 

osobám, ktoré sú uvedené v § 678 ObchZ.  

Dôvody zániku tichého spoločníka: 

 keď podiel na strate dosiahne výšku vkladu – zánik vkladu, 

 prehlásenie konkurzu na majetok podnikateľa, 

 prehlásenie konkurzu na majetok tichého spoločníka.  

 

1.3.3 Obchodné spoločnosti 

Obchodné spoločnosti sú súkromnoprávnymi zdruţeniami osôb vzniknuté  

na základe zmluvy, spoločníci poskytujú vklady a rozdeľujú si zisk a toto zdruţenie 

vzniká za účelom podnikania.  

Za charakteristické rysy obchodných spoločností povaţujeme: 

 účel podnikania, 

 poskytnutie vkladu spoločníkov,  

 delenie zisku, 

 právna subjektivita, 

 počet členov, 

 delenie na druţstvá a obchodné spoločnosti. 

                                                 
16

 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodní práva a družstva 2. 2006. 

s. 35. 



24 

 

Pre spoločenstvo, ktoré je zaloţené zmluvou je charakteristický jej účel. Účelom 

podnikania je prevádzka podniku.  

Za podnikanie povaţujeme takú činnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, 

samostatne, vlastným menom, za účelom dosiahnutia zisku a vykonávaná na vlastnú 

zodpovednosť.    

Existujú dva problémy pokiaľ sa jedná o podnikateľský účel ako znak obchodnej 

spoločnosti: 

a) nie všetky obchodné spoločnosti musia byť zaloţené za účelom podnikania, 

b) obchodné spoločnosti nie sú jediné, ktoré môţu byť zaloţené za účelom podnikania. 

To však neplatí pre verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti.  

Tieto spoločnosti musia byť zaloţené za účelom podnikania. 

Obchodné spoločnosti je moţné triediť na osobné spoločnosti (verejná obchodná 

spoločnosť, komanditná spoločnosť) a kapitálové spoločnosti (akciová spoločnosť, 

spoločnosť s ručeným obmedzeným). Prevaţujúcim princípom osobnej spoločnosti  

je osobná účasť spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti a ich vzájomná 

spolupráca. Ručenie je celým majetkom za záväzky spoločnosti. Pričom kapitálové 

spoločnosti zdôrazňujú kapitálovú účasť spoločníka. Základný kapitál je pevne 

stanovený. 

 

1.3.3.1  Akciová spoločnosť 

„Akciová společnost je typická kapitálová společnost, jejiž základní kapitál  

je podle § 154 odst. 1 obchodního zákoníku rozvržen na určitý počet akcií o určité 

jmenovité hodnotě. Akciová společnost odpovída za porušení svých závazků celým svým 

majetkem.“
17

  

Obchodná firma akciovej spoločnosti musí obsahovať označenie  

„akciová spoločnosť“, alebo skratku „akc. spol.“ alebo „a.s.“.
18

 

Akcionár za záväzky spoločnosti neručí. Počet akcionárov nie je obmedzený. 

Spoločníci môţu byť ako fyzickými tak i právnickými osobami. Pri zaloţení akciovej 

spoločnosti, ktorá sa zakladá viacerými osobami, zostavujeme namiesto spoločenskej 

                                                 
17

 POHL, T. Právní systém v České republice II. 2001 s. 156 

18
 RABAN, P. Obchodní zákonník. 2003. s. 274. 



25 

 

zmluvy zakladateľskú zmluvu. Pre zaloţenie spoločnosti nestačí spísanie zakladateľskej 

zmluvy alebo zakladacej listiny, ale je potrebné uznesenie valného zhromaţdenia, alebo 

rozhodnutie jediného zakladateľa, resp. zakladateľov. Návrh na zápis podáva 

predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva. 

Obsah zakladacieho dokumentu obsahuje: 

 názov spoločnosti, 

 predmet spoločnosti, 

 ak nemá spoločnosť schválený základný kapitál, 

 ak má spoločnosť schválený základný kapitál, 

 doba trvania spoločnosti, pokiaľ nie je zaloţená na dobu neurčitú. 

Ako náleţitosti zakladateľskej zmluvy alebo listiny a náleţitosti stanov uvedené 

v § 163- 173 ObchZ  uvádza tieto údaje: 

a) sídlo spoločnosti, 

b) menovitá hodnota upísaných akcií a aspoň jedenkrát ročne počet týchto akcií, 

c) počet akcií upísaných bez údajov menovitej hodnoty, pokiaľ zákonodarstvo štátu 

umoţňuje vydanie takýchto akcií, 

d) prípadné podmienky obmedzujúce prevod akcií, 

e) forma akcií – na meno alebo na majiteľa, pokiaľ národné zákonodarstvo predvída 

tieto formy akcií, 

f) výška základného kapitálu, splateného v okamţiku zaloţenia spoločnosti alebo 

obdrţania rozhodnutia o schválení jej činnosti, 

g) identifikačné údaje fyzických alebo právnických osôb alebo spoločností, ktoré 

podpísali stanovy alebo zakladací akt. V prípade zaloţenia jednorazovej 

spoločnosti – identifikačné údaje fyzickej osoby (ďalej len ako „FO“) alebo 

právnickej osoby (ďalej len ako „PO“) alebo spoločností, 

h) celková alebo pribliţná výška všetkých nákladov, ktoré vzniknú so zaloţením 

spoločnosti.  

Dôleţitým dokumentom je zátemný list, ten je vyjadrený v § 176 odst.1 ObchZ. 

Zátemný list môţe mať len listinovú podobu. „Zatímní list je cenným papírem na řad, 
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se kterým jsou spojená správa vyplývající z akcií, jež zatímní list nahrazuje, a povinnost 

splatit jejich emisní kurz“
19

 

Spoločnosť je povinná kaţdému akcionárovi vydať na písomnú ţiadosť  

za úhradu opis zoznamu všetkých akcionárov, ktorí sú majiteľmi akcií na meno,  

a to najneskôr do 7 dní od doručenia ţiadostí. K účinnosti prevodu akcie na meno zákon 

vyţaduje zápis o zmene v osobe akcionára v zozname akcionárov. Akcie môţu byť 

i spoločným majetkom viacerých osôb.  

Uznesenie valného zhromaţdenia o podmienenom zvýšení základného imania, 

o vydanie prioritných dlhopisov musí byť prijaté najmenej dvoma tretinami hlasov 

všetkých prítomných akcionárov. 

Rozhodnutie valného zhromaţdenia musí obsahovať: 

 menovitú hodnotu dlhopisov a určenie výnosov dlhopisov, 

 počet dlhopisov, 

 emisný kurz akcií upisovaných s uplatnením prednostného práva z prioritných 

dlhopisov, 

 druh, formu, podobu, menovitú hodnotu a počet akcií, ktoré je moţné za jeden 

dlhopis vymôcť alebo upísať,  

 miesto a dobu uplatnenia práv z vymeniteľného dlhopisu.
20

 

Nadobudnutím vlastných akcií sa rozumie kúpa, alebo úplatná pôţička akcií. 

Emisné kurzy akcie 

Akciová spoločnosť môţe vydávať akcie za jej menovitú hodnotu,  

ale aj za hodnotu vyššiu. Čiastka, za ktorú a.s. vydáva akcie, sa označuje ako emisný 

kurz akcie. Za hodnotu vyššiu neţ je emisný kurz akcie sa vydáva pri zvyšovaní ZK, 

u tých a.s., kurz ich akcií na verejných trhoch je vyšší neţ ich menovitá hodnota.  

Ak je emisný kurz akcie vyšší neţ menovitá hodnota, tvorí rozdiel emisným kurzom 

a menovitou hodnotou akcie emisné ážio. Za emisné áţio sa povaţuje aj rozdiel medzi 

hodnotou nepeňaţného vkladu a menovitou hodnotou akcií. 

Ak je čiastka platená na splatenie emisného kurzu akcií alebo hodnota 

splateného nepeňaţného vkladu niţšia neţ emisný kurz upísaných akcií, započíta  

                                                 
19

 POHL, T. Právní systém v České republice II. 2001. s. 172. 

20
 Tamtieţ, s. 162. 
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sa najprv plnenie na emisné áţio. Dohodu o tom, ţe sa započíta najprv čiastka  

na menovitú hodnotu a aţ potom na emisné áţio, ObchZ. zákonník nepripúšťa. Emisný 

kurz alebo spôsob jeho určenia musí byť pre všetkých upisovateľov rovnaký 

s výnimkou emisného kurzu pri upisovaní akcií na zvýšenie ZK s vyuţitím 

prednostného práva,, ktorý musí byť podľa § 204a odst. 2 písm. c) ObchZ. rovnaký 

 pre všetky akcie.  

Banka môţe umoţniť dispozíciu so splatenými vkladmi na účet skôr, neţ bude 

spoločnosť zapísaná do OR, len vtedy ak bude preukázané, ţe ide o úhradu 

zriaďovacích výdajov alebo o vrátenie vkladov upisovateľom. Banka, u ktorej bude účet 

zriadený, bola, ak ide o zaloţenie spoločnosti, správcom vkladu. Banka nesmie umoţniť 

dispozíciu so splatenými vkladmi na účte skôr, neţ bude zapísané zvýšenie ZK do OR. 

Zákon rozlišuje medzi spoločnosťou založenou s verejnou ponukou akcií 

a spoločnosťou bez verejnej ponuky, pokiaľ sa jedná o základný kapitál.  

Pri spoločnosti s verejnou ponukou akcií musí základný kapitál byť aspoň  

20 mil. Kč, ak nie je stanovené inak. Nie je moţné upisovať akcie nepeňaţnými 

vkladmi, ale len peňaţnými.  

V prípade ak má byť spoločnosť zaloţená na základe verejnej ponuky akcií, 

musí byť schválený prospekt akcie Komisie pre cenné papiere. V tomto prípade musí 

verejná ponuka akcií obsahovať: 

 Miesto, dobu, účet banky pre splatenie emisného kurzu. 

 Emisný kurz alebo spôsob jeho učenia musí byť pre všetkých upisovateľov 

rovnaký. 

 Spôsob tvorenia rezervného fondu. 

 Podmienky výkonu hlasovacieho práva. 

 Spôsob zvolania ustanovujúci valné zhromaţdenie a miesto jeho konania
21

. 

Upisovateľovi vzniká povinnosť splatiť emisné áţio a najmenej 10% menovitej 

hodnoty upísaných akcií. Ďalej je zaviazaný splatiť ešte pred konaním ustanovujúceho 

                                                 
21

 POHL, T. Právní systém v České republice II. 2001.  s. 168. 
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valného zhromaţdenia ďalšiu splátku na svoj vklad, aby celkom uhradil najmenej  

30% nominálnej hodnoty upísaných akcií, ktoré upísal.
22

 

Zakladatelia sú povinní zvolať valné zhromaţdenie do 60 dní odo dňa,  

kedy bol dosiahnutý zápis navrhovaného základného kapitálu.  

Pri splatení vkladu alebo jeho časti pred zápisom spoločnosti do OR je správca 

vkladu povinný vydať upisovateľovi písomné potvrdenie. 

Ustanovujúce valné zhromaţdenie rozhoduje o zaloţení spoločnosti, volí orgány 

spoločnosti a schvaľuje stanovy spoločnosti.  

Základný kapitál spoločnosti zaloţenej bez verejnej ponuky akcií musí činiť 

aspoň 2 mil. Kč. Toto zaloţenie sa nazýva jednorazovým zaloţením spoločnosti.  

Jedná sa o právne postavenie, ktoré pri zaloţení spoločnosti majú zakladatelia. 

Ako je uvedené v § 172 ObchZ. ak sa zakladatelia v zakladateľskej zmluve 

dohodnú, ţe v určitom pomere upisujú akcie na celý ZK, nevyţaduje sa verejná ponuka 

akcií a konanie ustanovujúce valné zhromaţdenie. Valné zhromaţdenie, ktoré prijíma 

rozhodnutie, musí byť obsiahnuté v zakladateľskej zmluve. 

Spoločnosti je zo zákona zakázané vyplácať zálohy na podiely na zisku. 

Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaţdení, hlasovať na ňom. S akciami  

je spojené hlasovacie právo.
23

  

 

1.3.3.2 Verejná obchodná spoločnosť 

Verejná obchodná spoločnosť je osobnou obchodnou spoločnosťou, ktorá patrí 

k najstarším formám obchodných spoločností. Charakteristický je pre túto formu silný 

intuitus personae (osobná povaha záväzku). Spoločnosť patrí k zdruţovacej forme.
24

  

 

 

 

                                                 
22

 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 

podnikatelé. 2005. s. 283 

23
 DĚDIČ, J., KŘÍŢ, R., ŠTENGLOVÁ, I. Akciové společnosti. 1997. s. 47-50. 

24
 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodní práva a družstva 2. 2006. 

s. 302. 
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Verejnú obchodnú spoločnosť charakterizuje § 76 ObchZ. takto: 

(1) Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby 

podnikajú pod spoločnou firmou a ručia za záväzky spoločnosti spoločne 

a nerozdielne celým svojím majetkom. 

(2) Spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti môţe byť len fyzická osoba,  

ktorá splňuje všeobecné podmienky prevádzkovania ţivnosti podľa zvláštneho 

právneho predpisu a u nej nie je daná prekáţka prevádzkovania ţivnosti stanovená 

zvláštnym právnym predpisom, bez ohľadu na predmet podnikania spoločnosti. 

(3) Ak je spoločníkom právnická osoba, vykonáva práva a povinnosti spojené s účasťou 

v spoločnosti jej štatutárny orgán, poprípade poverený zástupca, ktorý splňuje 

podmienky podľa odstavca 2.  

V prípade, ak spoločnosť nevykonáva podnikateľskú činnosť, nemôţe  

byť zdruţením. Na rozdiel od kapitálových spoločností platí v tomto prípade zákonný 

predpis. Za účelom spojenia úsilia a majetku spoločníkov musí byť dosiahnutý zisk 

podnikateľskou činnosťou.  

Ako je definované v § 77 ObchZ. firma musí obsahovať označenie „verejná 

obchodná spoločnosť“, ktoré môţe byť nahradené skratkou „ver. obch. spol.“  

alebo „v.o.s.“. Ak obsahuje firma meno aspoň jedného zo spoločníkov, postačí dodatok 

„a spol.“.  

 Najcharakteristickejším znakom tejto formy spoločnosti je solidárne 

neobmedzené ručenie spoločníkov. Verejná obchodná spoločnosť vzniká spojením 

aspoň dvoch osôb, ktoré sa zakladajú za podmienky spoločného podnikania,  

pod spoločenskou firmou.  

Zaloţenie spoločnosti sa uskutočňuje dvojstranným právnym úkonom 

a uzavretím spoločenskej zmluvy. Plná spôsobilosť na právne úkony k všetkým 

právnym úkonom všetkých zakladateľov je dôleţitá pre uzavretie zmluvy. 

Náleţitosti spoločenskej zmluvy by mali obsahovať: 

 názov a sídlo spoločnosti, 

 určenie spoločníkov, 

 predmet podnikania spoločnosti. 
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Pre verejnú obchodnú spoločnosť (ďalej len ako „v.o.s.“) je charakteristické,  

ţe rozsah zmluvnej voľnosti je zo všetkých foriem spoločnosti najväčší. Spoločenská 

zmluva je podpisovaná všetkými zakladateľmi spoločnosti.  

Vytváranie základného kapitálu u v.o.s., nie je podľa obchodného zákonníku 

povinné. Vklad spoločníka je vecou dohody. 

 Obchodná spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra (ďalej len ako  

„OR“), teda na základe legalizácie. Návrh na zápis spoločnosti  do OR musí byť podaný 

do 90 dní od zaloţenia spoločnosti alebo od doručenia ţivnostenského preukazu  

alebo iného podnikateľského oprávnenia. Právnu spôsobilosť, kedy sa stáva právnickou 

osobou nadobúda aţ zápisom do registru. Verejná obchodná spoločnosť nemusí 

vytvárať základný kapitál. Nie je stanovená ţiadna minimálna výška majetku,  

ktorú musí mať spoločnosť pri svojom zaloţení. Majetok je vytváraný vkladmi 

zakladateľov dohodnutými v spoločenskej zmluve a neskôr jej podnikateľskou 

činnosťou. V prípade omeškania sa splácaním peňaţitého vkladu je spoločník povinný 

zaplatiť úrok z omeškania a to vo výške 20%, pokiaľ spoločenská zmluva nestanoví 

niečo iné.
25

 

 Smrť spoločníka alebo zánik právnickej osoby, ktorá je spoločníkom,  

má za následok zrušenie spoločnosti a tieţ obmedzenie alebo zbavenie jej spôsobilosti 

k právnym úkonom.  

 Zánik členstva vo verejnej obchodnej spoločnosti je moţný zmenou 

spoločenskej zmluvy. Ak dôjde k vyhláseniu konkurzu na majetok spoločníka alebo  

jej návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku nastáva zrušenie 

spoločnosti.  

Zánik členstva je dôvodom zrušenia spoločnosti. Ten sa týka len spoločníka, 

ktorým je právnická osoba. V.o.s. zaniká rovnako ako ostatné formy obchodných 

spoločností a to výmazom z obchodného registra. Zánik môţe byť s likvidáciou alebo 

bez likvidácie. Vystúpením spoločníka je zánik členstva v spoločnosti moţný 

kedykoľvek, ale len v prípade ak s tým súhlasia všetci spoločníci. Smrťou spoločníka 

zaniká vţdy jeho členstvo.  

                                                 
25

 BusinessIfno, Obchodní společnosti – založení a vznik. [online]. c 1997-2010 [cit. 2010-5-14].  

Dostupné z WWW:  <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-

spolecnosti-zalozeni-vznik-opu/1000818/46132/#b4>.     

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zalozeni-vznik-opu/1000818/46132/#b4
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zalozeni-vznik-opu/1000818/46132/#b4
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 Práva spoločníkov sa riadia spoločenskou zmluvou. Právo na účasť 

v obchodnom vedení spoločnosti je základným právom kaţdého spoločníka. 

Práva spoločníkov je moţné rozdeliť  na práva: 

 nemajetkové, 

 majetkové. 

Štatutárnym orgánom verejnej obchodnej spoločnosti sú všetci spoločníci. 

V spoločenskej zmluve môţe byť stanovené, ţe štatutárnym orgánom sú buď niektorí 

spoločníci, alebo len jeden spoločník.  

Na základe ročnej uzávierky závisí právo spoločníka vo v.o.s, podieľať  

sa na zisku spoločnosti. Zisk sa delí medzi spoločníkov rovným dielom. V prípade 

straty spoločnosti nesú spoločníci stratu rovným dielom. Pre kaţdého spoločníka  

je stanovený zákaz konkurencie. Majetková účasť spoločníkov sa prejavuje v ručení 

spoločníkov za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom.  

Likvidáciu vykonávajú zásadne spoločníci. Zrušenie spoločnosti stanoví 

ObchZ.. Dôvody pre zrušenie spoločnosti môţe byť výpoveď spoločníka, smrť 

spoločníka, prehlásenie konkurzu na majetok niektorého zo spoločníkov alebo 

zamietnutie návrhu na prehlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, atď. Výpoveď 

spoločníka je moţná vtedy, ak spoločnosť bola zaloţená na dobu neurčitú.   

 

1.3.3.3  Komanditná spoločnosť 

„Osobní obchodní společnost, jejímž předmětem je podnikání, a která má 

nejméně dva společníky, z nichž jeden (komanditista) ručí za závazky společnosti 

v omezeném rozsahu (podle platné úpravy do výše svého nesplaceného vkladu 

zapsaného v obchodním rejstříku) a jeden ručí za závazky společnosti neomezeně 

veškerým svým majetkem (komplementář).“
26

 

Komanditná spoločnosť (ďalej len ako „k.s.“) vymedzená v § 95 ObchZ.  

je povinná dodať dodatok označujúci formu spoločnosti a to buď slovom „komanditná 

spoločnosť“ alebo skratkou „kom.spol.“ resp. „k.s.“. 

                                                 
26

 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva 2. 

2006. s. 353. 
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Medzi pojmové znaky komanditnej spoločnosti patrí:
27

 

 zdruţenie najmenej dvoch osôb, 

 podnikanie pod spoločným obchodným menom, 

 neobmedzené ručenie aspoň jedného spoločníka (ručenie celým majetkom), 

 obmedzené ručenie aspoň jedného spoločníka za záväzky spoločnosti (do výšky 

nesplateného vkladu). 

Komanditná spoločnosť sa skladá z dvoch skupín spoločníkov  

a to, komanditistov a komplementárov.  

Vzťahy spoločníkov komanditnej spoločnosti spočívajú v tom, ţe komanditista 

nemá právo odporovať jednaniu komplementára. Pre komanditistu neplatí zákaz 

konkurencie, má moţnosť nahliadať do účtovných kníh a papierov, právo poţadovať  

od komplementárov informácie o všetkých záleţitostiach spoločnosti. Komanditisti  

sú prínoscami kapitálu a ich funkciou je kontrolná a do istej miery i spolurozhodovacia 

funkcia. 

 U komplementárov prevaţujú prvky charakteristické pre osobné spoločnosti. 

Platí pre nich zákaz konkurencie. Pričom u komanditistov sa uplatňujú prvky  

charakteristické pre kapitálové spoločnosti. Komplementári zabezpečujú riadenie 

spoločnosti a zúčastňujú sa prevádzky podniku.  

Zaloţenie spoločnosti sa uskutočňuje uzavretím spoločenskej zmluvy a zápisom 

do obchodného registra. Do obchodného registra musí byť podaný návrh na zápis  

do 90 dní od zaloţenia spoločnosti. Pri zaloţení sa predpokladajú aspoň dvaja 

spoločníci s odlišným právnym postavením (jeden komanditista a jeden komplementár). 

Zmluva musí byť uzavretá písomne a podpísaná všetkými zakladateľmi. Účastníkmi 

zmluvy môţu byť právnické ale aj fyzické osoby.  

Pre komanditnú spoločnosť je stanovená povinnosť vytvárať základný kapitál. 

Najniţšia hodnota vkladu komanditistu je 5 000 Kč. Výška vkladu musí byť dohodnutá 

v spoločenskej zmluve. Povinnosť komanditistu k vkladu vyplýva z § 97a ObchZ. 

Kaţdý spoločník má právo na podiel na zisku. 

K obchodnému vedeniu k.s. sú oprávnení len komplementári. Pri hlasovaní  

má kaţdý spoločník, komplementár aj komanditista jeden hlas. 
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Štatutárnym orgánom spoločnosti sú komplementári. Pokiaľ by obchodná 

firma spoločnosti obsahovala priezvisko komanditistu, platí, ţe komanditista ručí  

za záväzky spoločnosti rovnako ako komplementár – celým svojim majetkom. 

Rozsah ručenia komplementárov a komanditistov za záväzky spoločnosti 

vyplýva z § 101 ObchZ. 

Podiel na strate majú aj komanditisti v prípade, ţe to stanoví spoločenská 

zmluva. Komplementári sa podieľajú na strate tak ako spoločníci vo v.o.s. Ak nastane 

konkurz na majetok komanditistu z iných dôvodov neţ po splnení rozvrhového 

uznesenia, alebo pre nedostatok majetku, v tom prípade sa jeho účasť obnovuje. 

Zrušenie spoločnosti nemá za následok smrť komanditistu alebo jeho stratu 

k spôsobilosti k právnym úkonom.  

Členstvo komanditistu v komanditnej spoločnosti zaniká:
28

 

 úmrtím spoločníka, 

 zánikom právnickej osoby, 

 zánikom komanditnej spoločnosti, 

 vyhlásením konkurzu na majetok komanditistu, 

 zrušením členstva súdom a vylúčením spoločníka zo spoločnosti. 

Zánik členstva všetkých spoločníkov nastáva ak je zánik spoločnosti  

bez právneho nástupcu. Ak vstúpi spoločnosť do likvidácie, zaniká členstvo 

spoločníkov. 

Úmrtím spoločníka komplementára a komanditistu členstvo zaniká. V prípade 

ak zanikne právnická osoba, ktorým je komplementár bez právneho nástupcu,  

má to za následok zánik jeho členstva ale aj zrušenie spoločnosti. 

 

1.3.3.4 Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) patrí k najrozsiahlejším 

právnym formám obchodných spoločností. Na rozdiel od osobných spoločností  

nie je základnou povinnosťou spoločníkov osobná účasť na podnikaní. 

Rozhodovanie v s.r.o. je prostredníctvom valného zhromaţdenia.  

                                                 
28

 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva 2. 

2006. s. 365 



34 

 

Právna skutočnosť, ktorá má za následok zaloţenie spoločnosti s.r.o.  

je spoločenská zmluva. V prípade ak má spoločnosť s.r.o. len jedného zakladateľa 

nahrádza spoločenskú zmluvu zakladateľská listina. Zmluvný vzťah vzniká uzatvorením 

spoločenskej zmluvy medzi spoločníkmi.  

Spoločenská zmluva o zaloţení s.r.o. musí obsahovať:
29

 

 firmu a sídlo spoločnosti, 

 predmet podnikania, 

 určenie spoločníkov uvedením firmy alebo názvu a sídla právnickej osoby  

alebo mena a bydliska FO, 

 výšku základného kapitálu a výšku vkladu kaţdého spoločníka,  

 mená a bydliská právnych konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú menom 

spoločnosti, 

 určenie správcu vkladov. 

Spoločníkmi spoločnosti s ručením obmedzeným môţu byť ako fyzické  

tak aj právnické osoby. Jeden zo zakladateľov musí byť spôsobilý na právne úkony. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným môţe mať najviac 50 spoločníkov. Tento 

typ spoločnosti sa zaraďuje ku kapitálovým spoločnostiam. 

Ak je spoločnosť zaloţená len jedným zakladateľom musí byť základný kapitál 

splatený ešte pred zápisom spoločnosti. Kaţdý spoločník je povinný zaviazať  

sa k poskytnutiu vkladu. Vklad môţe byť peňaţný alebo nepeňaţný. Minimálna výška 

vkladu spoločníka je 20 000 Kč. Výška základného kapitálu spoločnosti musí byť 

najmenej 200 000 Kč. Návrh na zápis do obchodného registra musí byť podaný  

do 90 dní od podpísania spoločenskej zmluvy a musí byť podpísaný všetkými 

jednateľmi. Zakladateľom s.r.o. môţe byť aj štát. Jednatelia sú povinní oznámiť 

registrovanému súdu bez zbytočného odkladu splatenie celého vkladu kaţdého 

spoločníka.
30

 

                                                 
29

 Tamtieţ, s. 386. 

30
BusinessInfo. Obchodní společnosti – založení a vznik. [online]. c 1997-2010 [cit. 2010-5-14].  

Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-

spolecnosti-zalozeni-vznik-opu/1000818/46132/#b4> .  

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zalozeni-vznik-opu/1000818/46132/#b4
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zalozeni-vznik-opu/1000818/46132/#b4


35 

 

Okamţikom zápisu do obchodného registra vzniká spoločnosť ako právnická 

osoba.  

Obchodný podiel spoločníka je vymedzený v §114 odst. 1 ObchZ. ako: 

obchodný podiel predstavuje účasť spoločníka na spoločnosť na spoločnosť a z tejto 

účasti plynúce práva a povinnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu 

spoločníka k základnému kapitálu spoločnosti, ak nestanoví spoločenská zmluva inak.  

Zo zákona vyplýva, ţe kaţdý spoločník môţe mať len jeden obchodný podiel. 

Spoločník v s.r.o. nemá právo výpovede. O vylúčení spoločníka rozhodne súd alebo 

spoločnosť.  

Ručenie spoločnosti spoločníkmi je do výšky nesplatených časti vkladov 

všetkých spoločníkov podľa stavu v obchodnom registri. Obmedzené právo podielu  

na zisku je základným majetkovým právom spoločníka s.r.o.  

Podmienky rozdeľovania zisku charakterizujeme podľa § 123 ObchZ ako: 

„k výplatě zisku nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu ani ostatních 

kapitálových fondů ani prostředků, které podle toho zákona, společenské smlouvy nebo 

stanov mají být použity k doplnění těchto fondů“
31

  

Právo podieľať sa na riadení je najvýznamnejším nemajetkovým právom 

spoločníka. Spočíva predovšetkým v práve hlasovať na valnom zhromaţdení. Zákon 

vyţaduje prítomnosť spoločníkov aspoň polovice hlasov.  

Výkonným orgánom s.r.o. je valné zhromaţdenie. Je najvyšším orgánom 

spoločnosti zloţeným výlučne zo spoločníkov. Tí majú právo zúčastniť  

sa na jej schôdzach a hlasovať. Počet hlasov je určený spoločenskou zmluvou  

§ 127 odst. 2 ObchZ.. Podľa zákona je nutné vykonávať aspoň jedno valné 

zhromaţdenie ročne. To je zvolávané konateľmi. V prípade ak spoločnosť nemá 

ţiadneho konateľa, môţe valné zhromaţdenie zvolať ktorýkoľvek spoločník. Kontrolnú 

funkciu môţe plniť dozorná rada, pokiaľ je zriadená. V s.r.o. je fakultatívne 

zriaďovacím orgánom. Členov dozornej rady menuje a odvoláva valné zhromaţdenie. 

Členom dozornej rady môţe byť len FO. Dozorná rada je povinná predkladať svoje 
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vyjadrenia valnému zhromaţdeniu a jej zvláštnym oprávnením je právo zvolať valné 

zhromaţdenie. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Hlavnou úlohou konateľov  

je  obchodné vedenie a jednanie spoločnosti navonok. Nemusia byť spoločníkmi s.r.o., 

ale musí byť splnená poţiadavka, aby sa jednalo o FO, ktorá dosiahla 18. roku ţivota, 

je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.  

Zrušenie spoločnosti nastáva na základe zákonom upravených skutočností. 

Právnym následkom je presun aktív na iný subjekt. Po ukončení likvidácie právnická 

osoba zanikne. A to zápisom zániku alebo výmazom z obchodného registra.  

V s.r.o. nie je moţná výpoveď spoločníka.  

 

1.3.3.5 Druţstvá 

Druţstvá nie je moţné počítať medzi typické obchodné spoločnosti.  

Sú to v podstate obchodné spoločnosti s princípom variabilného kapitálu.   

Druţstvo je moţné porovnať s obchodnými spoločnosťami. Medzi zvláštne rysy 

druţstva zaraďujeme:
32

 

 druţstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, 

 platí v ňom rovnosť hlasov členov, 

 členovia neručia za záväzky druţstva, 

 druţstvo má stanovy, 

 nezakladá sa ani spoločenskou ani zakladateľskou zmluvou. 

Veľkosť základného kapitálu je stanovená v stanovách. Základný kapitál závisí  

od počtu členov. Za záväzky druţstva členovia neručia.  Stanovy sú najdôleţitejším 

interným normatívnym predpisom druţstva. Tie určujú, ţe člen môţe zaplatiť najskôr 

vstupný vklad a potom zvyšnú časť do výšky základného členského vkladu. Stanovy 

majú povahu právneho úkonu, ktorý musí byť uzatvorený konsenzom všetkých 

účastníkov.  
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Náleţitosti stanov môţeme rozlišovať na tie, ktoré musia obsahovať stanovy 

obligatórnych  orgánov a tie, ktoré môžu obsahovať stanovy fakultatívnych orgánov. 

Obligatórnymi orgánmi sú členská schôdza, kontrolná komisia a predstavenstvo. 

Pri zakladaní druţstva je povinnosť vytvoriť tieto orgány a to ešte pred zápisom  

do obchodného registra. Členmi obligatórnych a fakultatívnych orgánov sú len osoby 

staršie ako 18 rokov a len členovia druţstva.  

Maximálna dĺţka funkčného obdobia druţstevných orgánov je 5 rokov.  

K zaloţeniu druţstva je potrebných päť fyzických osôb alebo aspoň 2 právnické 

osoby. Členovia si zvolia predmet budúceho podnikania. Povinnosť splatiť základný 

členský vklad má kaţdý zakladajúci člen druţstva. Základný kapitál nesmie byť niţší 

ako 50 000 Kč. Vklad môţe mať formu peňaţnú ale aj nepeňaţnú. Ak druţstvo nemá 

viac ako 50 členov ide o tzv. malé druţstvo. 
33

 

Vznik druţstva nastáva zápisom do obchodného registru, pričom návrh na zápis 

musí byť podaný do 90 dní. Povinnosťou druţstva je vytvorenie zaisťovacieho fondu  

a zriadenie nedeliteľného fondu. Nedeliteľný fond musí tvoriť najmenej 10% ročného 

čistého zisku.
34

  

Štatutárnym orgánom druţstva je predstavenstvo. Jeho členovia sa zapisujú  

do obchodného registra.  

 Predstavenstvo je orgánom rozhodovacím a štatutárnym. Riadi činnosť druţstva 

a rozhoduje o všetkých záleţitostiach, ktoré nie sú vyhradené inému orgánu.  

 Kontrolná komisia musí mať najmenej troch členov. Člen komisie nesmie byť 

členom predstavenstva. Kontrolná komisia musí kontrolovať činnosť druţstva a činnosť 

jeho orgánov. Jej oprávnením je vyţadovať od predstavenstva akékoľvek informácie 

o hospodárení druţstva.  

Je potrebné rozlišovať či sa jedná o nadobudnutie členstva originárnym 

(prvotným) alebo nadobudnutie derivatívnym (odvodeným) spôsobom. 
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 Originárne nadobudnutie členstva je vţdy spojené so splatením základného 

členského vkladu (§ 223 ObchZ). V tomto prípade členstvo vzniká dňom, ktorý bol 

dohodnutý ako deň vzniku pracovného vzťahu. Prihláška musí byť schválená 

príslušným orgánom. Nemôţe vzniknúť pred zaplatením členského vkladu. 

 Derivatívne nadobudnutie vzniká prevodom členstva na základe prejavu vôle 

člena.  

Ak zomrie člen druţstva, zaniká jeho členstvo. Ak chce člen ukončiť svoje 

členstvo je povinný to oznámiť predstavenstvu, a to písomne. O vylúčení rozhoduje 

predstavenstvo.  

Zánik druţstva môţe byť dvojakého druhu a to s právnym nástupcom  

alebo bez právneho nástupcu, alebo s likvidáciou alebo bez likvidácie. 

Zánik nastáva momentom výmazu z obchodného registru.
35

  

Členstvo zaniká: 

 vystúpením, 

 výpoveďou v písomnou formou, 

 vylúčením, 

 zánikom druţstva, 

 vyhlásenie konkurzu na majetok člena alebo zamietnutím návrhu  

na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

V nasledujúcej tabuľke je prehľad rozdielov medzi jednotlivými obchodnými 

spoločnosťami  (viz.Tabuľka 1).
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 OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI 
 OSOBNÉ KAPITÁLOVÉ 

 
Verejná obchodná 

spoločnosť (v.o.s.) 

Komanditná spoločnosť 

(k.s.) 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

(s.r.o.) 
Akciová spoločnosť (a.s.) 

OSOBY Min. 2 
Min. 1 komanditista, 1 

komplementár 
Min. 1, Max. 50 Min. 1 PO nebo 2 FO 

LISTINA Spoločenská zmluva Spoločenská zmluva Spoločenská zmluva 

Zakladateľská listina (1 

zakladateľ), inak Spoločenská 

zmluva 

RUČENIE 

o Spoločnosť za 

svoje záväzky  

odpovedá svojím 

majetkom. 

o Spoločníci ručia za 

záväzky 

spoločnosti 

spoločne a 

nerozdielne celým 

svojím majetkom 

a) Komanditista - (ručí 

do výše nesplateného 

vkladu) 

b) Komplementár – (ručí 

celým svojím 

osobným majetkom, 

nesú stratu rovným 

dielom)  

o Spoločnosť za porušenie záväzkov 

odpovedá celým svojím majetkom. 

o Spoločníci ručia spoločne a 

nerozdielne za záväzky spoločnosti 

do výšky súhrnu nesplatených častí 

vkladov všetkých spoločníkov 

o Spoločnosť odpovedá za 

porušenie svojich záväzkov 

celým svojím majetkom 

o Akcionár neručí za záväzky 

Tabuľka 1:  Rozdiely medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami (časť 1) 
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 OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI 
 OSOBNÉ KAPITÁLOVÉ 

 
Verejná obchodná 

spoločnosť (v.o.s.) 

Komanditná spoločnosť 

(k.s.) 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

(s.r.o.) 
Akciová spoločnosť (a.s.) 

KAPITÁL 
výška nie je 

zákonom stanovená 

Vkladajú len 

komanditisti - min. vklad 

5 000 Kč (na spoločníka) 

 aspoň 200 000 Kč (1 spoločník 

min. 20 000 Kč – vklad deliteľný 

na celé tisíce) 

 Peňaţité i nepeňaţité vklady 

 2 000 000 Kč – bez verejné 

ponuky 

 20 000 000 Kč s verejnou 

ponukou 

VEDENIE 

Oprávnený kaţdý 

spoločník v rámci 

zásad medzi nimi 

dohodnutých 

(môţe byť však 

poverený v 

spoločenskej zmluve 

jeden nebo viac 

spoločníkov) 

 Obchodní vedení – len 

komplementári 

 Ostatné záleţitosti – 

komplementári i 

komanditisti 

 Valná hromada – najvyšší orgán 

 Jednatelia – štatutárný orgán – 

obchodné vedenie spoločnosti 

(jmenuje valná hromada napr. z rád 

spoločníků) 

 Dozorná rada – zriaďuje sa pokiaľ 

stanoví spoločenská zmluva, dohliada 

na jednateľov, volená val. hromadou 

 

 Valná hromada – najvyšší orgán 

 Predstavenstvo – štatutárný 

orgán – rozhoduje o všetkých 

záleţitostiach spoločnosti, riadi 

ji 

 Dozorná rada – dohliada na 

predstavenstvo 

DELENIE ZISKU 

 

Rovným dielom 

(stratu taktieţ) 

1. časť (1/2) – 

spoločnosť, po zdanení 

sa rozdelí medzi 

komanditistov 

pomerom splatených 

vkladov 

2. časť (2/2 zisku )- 

komplementári 

Delenie zisku je stanovené 

v spoločenskej zmluve, ale v zásade 

podľa výšky vkladu 

 valná hromada schvaľuje 

rozdelenie zisku 

 akcionár dostáva dividendu 

pomerom jmenovité hodnoty 

jeho akcií k hodnote akcií 

všetkých akcionárov 

Tabuľka 2: Rozdiely medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťa (časť 2)
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE  

2.1 Stručný popis spoločnosti 

Spoločnosť, ktorá je predmetom zmeny právnej formy sa radí k veľkým 

spoločnostiam. Spoločnosť je poskytovateľom sluţieb a výrobkov v oblasti energetiky  

a automatizácie. Vyrába, inštaluje a projektuje elektrické zariadenia vysokej akosti. 

Rastúci dopyt, zvyšujúce sa ceny energií a znepokojenie nad zmenami klímy 

priniesli do popredia efektívne vyuţitie energie. Preto stratégiou pre túto spoločnosť  

je dodávanie takých systémov a sluţieb, ktoré zákazníkom pomôţu vyuţiť energiu  

čo najefektívnejšie a maximalizujú návratnosť vloţených investícií.  

Zvyšovanie výkonnosti značí pomáhanie pri zvyšovaní prevádzkovej činnosti, 

spoľahlivosti prenosových sietí a zniţovaní spotreby energie, ktoré sú poslaním 

spoločnosti. Podpora inovácií, udrţanie kvalitných, kvalifikovaných zamestnancov 

a v neposlednom rade zodpovedné jednanie patrí medzi ďalšie činnosti, ktoré vytvárajú 

poslanie spoločnosti.    

Dôvodom pre zmenu právnej formy môţe byť napr. daňové zvýhodnenie  

či nezvýhodnenie určitej právnej formy spoločnosti, vyššia dôveryhodnosť spoločnosti 

a s tým spojené jednoduchšie a výhodnejšie získanie úveru, ručenie spoločníkov 

a zodpovednosť spoločníkov za záväzky, zákonom stanovená výška základného 

kapitálu. Z tohto hľadiska je veľmi dôleţité zváţiť, či zmena právnej formy bude  

pre spoločnosť prosperujúcou zmenou alebo práve naopak.    

 

2.2 Zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným 

Zmenou právnej formy právnická osoba nezaniká ani neprechádza jej meno  

na právneho zástupcu, ale naopak, menia sa jej vnútorné právne pomery a právne 

postavenie spoločníkov. Spoločnosť pokračuje vo svojej existencii a nedochádza 

k prechodu jej mena na subjekt od nej právne odlišný.
36

  

Výmaz a vznik právnickej osoby sa nezapisuje do OR. Zapisujú sa však zmeny, 

ktoré nastali pri premene právnej formy. Premena obchodných spoločností a jej nové 
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poňatie vstúpilo do obchodného zákonníka so zákonom č. 370/2000 Sb..
37

 

Vychádzajúcim ustanovením sa stal § 69 zákonníku 513/1991 Sb.. Právna úprava 

predmetnej problematiky premeny obchodných spoločností je ucelene obsiahnutá  

v § 69 aţ 69h ObchZ., pri spoločnosti s ručením obmedzeným v § 153a aţ 153e ObchZ. 

a úprava premien akciových spoločností je uvedená v § 220 aţ § 220zb ObchZ.
38

  

Na úpravu premien spoločnosti nevyhnutne nadväzuje zvláštna úprava publikačných 

povinností obsiahnutá v § 38 aţ 38e ObchZ.. 

Systém riadenia spoločnosti je odlišný v závislosti na tom, či sa jedná o osobnú 

alebo kapitálovú spoločnosť. Osobná spoločnosť prevádzkuje menší podnik 

a kapitálová veľký podnik. Povaha a veľkosť prevádzkovaného podniku sa môţe počas 

doby meniť, čo spôsobí, ţe fungovanie podniku sa tomu prispôsobí. Ak sa ukáţe,  

ţe prispôsobenie nie je moţné, vhodné alebo je obtiaţne resp. nevýhodné, dôjde 

k zmene právnej formy.
39

 

S premenami spoločnosti môţu byť spojené tieţ zmeny vo vzťahoch ovládacích 

a teda i ciele premien spoločnosti je moţno dosiahnuť i zmenou v osobách spoločníkov, 

t.j. prevodom podielov. Zvláštnosťou je, ţe zmena právnej formy nie je upravená 

komunitárnym právom a nádnárodným zákonodarcom. V prípade ak bude uskutočňovaná 

operácia cestou predaja alebo výmeny akcií, ktoré nie sú majetkom spoločnosti,  

ale spoločníkov, reţim premien podľa § 67a ObchZ sa neuplatní.
40

  

Premeny spoločnosti majú za následok predovšetkým modifikáciu zúčastnených 

spoločností ako právnických osôb. Charakteristickým znakom premien je výmena účasti 

spoločníkov, ktorým spravidla zaniká účasť v zrušenej spoločnosti a vzniká účasť 

v nástupníckej spoločnosti.
41
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Právne zmeny právnej formy nastávajú ku dňu zápisu zmeny právnej formy  

do obchodného registra. Proces premien vyplýva z ustanovenia právnych predpisov 

a časového priebehu. Právna úprava uznáva, ţe premena obchodných spoločností 

nemôţe byť záleţitosťou jedného alebo niekoľkých dní. Jedná sa o záleţitosť 

dlhodobejšieho procesu. 

Spôsob premeny spoločnosti so sídlom v Českej republike definovaný podľa 

zákona č. 513/1991 Sb. môţe nastať: 

a) Fúziou. 

b) Prevodom imania na spoločníka. 

c) Rozdelením. 

d) Premenou právnej formy spoločnosti. 

Právnu formu je moţné ľubovoľne meniť na všetky typy obchodných 

spoločností. Nie je zvykom, aby sa akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením 

obmedzeným menila na verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť. 
42

 

K premene obchodných spoločností môţe dôjsť aj v prípade ak spoločnosť 

vstúpila do likvidácie na základe rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu 

spoločnosti. Premenami spoločností sú rozsiahle majetkové presuny. Premena  

je prípustná aj v prípade, ak prebieha insolvenčné riadenie, v ktorom sa rieši úpadok 

alebo hroziaci úpadok spoločnosti. Ku zmene právnej formy je potrebná dohoda  

vo forme notárskeho zápisu, v prípade rozhodnutia príslušného orgánu spoločnosti   

o zmene právnej formy. Návrh je podávaný v písomnej forme a to príslušnému orgánu, 

ktorým je registrový súd. Návrh musí byť k dispozícii spoločníkom najmenej 1 mesiac 

pred dňom, v ktorom sa bude o zmene právnej formy rozhodovať. Súhlas musí byť 

úradne overený v písomnej podobe, poprípade musí byť udelený na valnom 

zhromaţdení. 

Štatutárny orgán vyhotoví písomnú správu o zmene právnej formy,  

v nej odôvodní návrh z právneho a ekonomického hľadiska a charakterizuje právne 

postavenie spoločníkov po zmene právnej formy. Správa o zmene právnej formy  

sa nevyţaduje, ak má spoločnosť jedného spoločníka alebo sú všetci spoločníci 
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štatutárnym orgánom. V správe nemusí byť uvedené to, čo je predmetom obchodného 

tajomstva.
43

 

Zástavné práva k obchodnému podielu zanikajú len vtedy, keď podiely nie je 

moţné na nástupnické obchodné spoločnosti zastaviť. Potom je nutné veriteľovi 

poskytnúť dostatočnú istotu.  

Pre prijatie rozhodnutia o zmene právnej formy spoločnosti s ručením 

obmedzeným na iný typ spoločnosti sa vyţaduje súhlas aspoň ¾ hlasov prítomných 

spoločníkov, pokiaľ spoločenská zmluva nevyţaduje vyšší počet, poprípade splnenie 

ďalších podmienok. V prípade ak niektorý zo spoločníkov nesúhlasí, ich mená musia 

byť uvedené v notárskom zápise o rozhodnutí valného zhromaţdenia. Spoločníci,  

ktorí nesúhlasia majú právo zo spoločnosti vystúpiť do 30 dní od schválenia zmeny 

právnej formy valným zhromaţdením spoločnosti. Tí, ktorí so zmenou právnej formy 

nesúhlasia, majú právo do 30 dní doručiť spoločnosti oznámenie o svojom vystúpení  

zo spoločnosti, v prípade ak o zmene právnej formy bolo rozhodnuté mimo valného 

zhromaţdenia spoločnosti.  

Pri zmene formy kapitálových spoločností existuje moţnosť uplatniť právo 

výpovedi do dvoch mesiacov od zápisu zmeny. V návrhu rozhodnutia o zmene musia 

byť uvedené pravidlá pre vysporiadanie spoločníkov, ktorí so zmenou nesúhlasili. 
44

   

„Společník, který má právo na vypořádaní, ručí za závazky existující ke dni 

zápisu změny právní formy ve stejném rozsahu, jako před změnou právní formy, neručí 

však za závazky, které vzniknou po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. 

Společník, který nemí právo na vyspořádání, ručí za závazky existující ke dni zápisu 

změny právní formy ve stejném rozsahu, jako před změnou právní formy,  

ledaže je ručení společníků po změně právní formy vyšší. Pokud je ručení společníků  

po změně právní formy vyšší, ručí takto společníci, kteří neuplatnili právo  
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na vypořádání, po změně právní formy i za závazky, jež trvaly ke dni zápisu změny 

právní formy do obchodního rejstříku.“
45

 § 153e odst. 3 ObchZ. 

Jedným z dôvodov pristúpenia k zmene právnej formy spoločnosti s ručením 

obmedzeným, môţe byť aj vôľa spoločníkov a spoločnosti expandovať, moţnosť 

získania ďalšieho kapitálu a jednoduchšia manipulácia s ním. Preto je vhodnejšia forma 

akciovej spoločnosti oproti spoločnosti s ručením obmedzeným.  

 

2.3 Postup zmeny právnej formy 

Akúkoľvek obchodnú spoločnosť je moţné transformovať na akúkoľvek  

inú spoločnosť. Právna podstata premeny spoločnosti je zloţitá. Základným účtovným 

podkladom pre rozhodnutie o zmene právnej formy má byť účtová závierka, zostavená 

ku dňu spracovania zmeny právnej formy. Ako je uvedené v §69d odst.8 ObchZ.  

je potrebné spoločnosť oceniť znalcom, ktorý je súdom menovaný ako obdobný 

zástupca. V posudku znalec uvedie, či výška čistého obchodného majetku zodpovedá 

aspoň výške základného kapitálu spoločnosti podľa návrhu rozhodnutia o zmene 

právnej formy. Výška základného kapitálu (ďalej len ako „ZK“) s.r.o. alebo a.s. nemôţe 

byť v takom prípade vyššia, neţ je čiastka čistého obchodného majetku vyplývajúceho 

z posudku znalca.
46

 

Účinky premeny spoločnosti nastávajú zápisom do OR. Platná právna úprava 

stanovuje kroky nutné k právne účinnej realizácii fúzie, prevodu imania na spoločníka, 

rozdeľovania obchodných spoločností a tieţ zmeny právnej formy. Návrh rozhodnutia 

o zmene musí obsahovať náleţitosti zákonom stanovené. Ak sa spoločnosť mení  

na akciovú spoločnosť musí byť medzi nimi i návrh spoločenskej zmluvy novej formy 

spoločnosti.   

Ak po zmene právnej formy je ručenie vyššie, ručia takt spoločníci,  

ktorí neuplatnili právo na vysporiadanie, po zmene právnej formy. Konatelia 

zodpovedajú spoločne a nerozdielne za škodu vzniknutú v dôsledku porušenia 

povinnosti pri zmene právnej formy spoločnosti, ktorá zmenila svoji právnu formu,  

jej spoločníkom a veriteľom. 
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Projekt zmeny právnej formy musí obsahovať aspoň: 

 Firmu, sídlo a IČO spoločnosti pred zmenou právnej formy. 

 Právnu formu, ktorú má obchodná spoločnosť nadobudnúť. 

 Obchodnú firmu spoločnosti alebo druţstva po zmene právnej formy. 

 Deň, ku ktorému bol spracovaný projekt zmeny právnej formy.  

 Spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu alebo stanovy obchodnej 

spoločnosti alebo druţstva po zápise zmeny právnej formy do OR. 

 Pravidlá postupu pri vysporiadaní spoločníkov alebo členov, ktorí so zmenou 

právnej formy nesúhlasili, a výšku čiastky, ktorá im bude vyplatená, alebo spôsob 

určenia, ak nie je ku schváleniu zmeny právnej formy nutný súhlas všetkých 

spoločníkov.  

 Mená, priezviská a bydliská, obchodné firmy alebo názvy, sídla a IČO, ktoré budú 

po zápise zmeny právnej formy do OR zapísané a to: 

o  štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti 

 alebo druţstva, 

o  členovia dozornej rady a.s. a taktieţ členovia dozornej rady s.r.o.  

alebo členovia kontrolnej komisie druţstva, pokiaľ sa zriaďujú. 

 Ak sa mení právna forma na a.s.: 

o  počet, podobu, druh, formu a menovitú hodnotu akcií určených pre kaţdého 

 akcionára po zápise zmeny právnej formy do OR, pravidlá postupu a dobu  

jej vydania, 

o  údaje o tom, koľko miest v dozornej rade a.s. má byť obsadených osobami 

 volenými zamestnancami a.s. s uvedením, ţe tieto miesta budú obsadená  

aţ po zápise zmeny právnej formy do OR. 

Zápis zmeny do OR musí byť zo strany spoločnosti doloţený podľa  

§69e ObchZ: 

 Projektom zmeny právnej formy. 
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 Správou o zmene, pokiaľ ju zákon vyţaduje, alebo súhlas spoločníkov podľa  

§ 69d odst.4 ObchZ. s tým, ţe správu nevyţaduje. 

 Prípadným povolením štatutárnych orgánov a dokladom o poskytnutí istoty  

pri ochrane veriteľov. 

 Predbeţnou účtovnou závierku a správou audítora.
47

 

Právnu úpravu kapitálových spoločností nájdeme v ObchZ. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná vytvoriť účtovnú závierku, 

konečnú účtovnú závierku a začiatočnú súvahu. Všetky tieto kroky sú účtovnými 

aspektmi. Podnikatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva sa riadia zákonom  

č. 563/1991 Sb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov. Ďalej to je vyhláška  

č. 500/2002 Sb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 563/1991 Sb., 

o účtovníctve v neskorších predpisov.
48

  

S.r.o. vyhotoví predbeţnú účtovnú závierku ku dňu spracovania projektu zmeny. 

Tá musí byť schválená na valnom zhromaţdení. Údaje, ktoré obsahuje účtovná závierka 

nesmú byť staršie ako 3 mesiace počítané ku dňu, v ktorom bude prijaté rozhodnutie 

o zmene. Ak je vlastný kapitál podľa účtovnej závierky niţší ako základný kapitál nutný 

pre novú právnu formu, potom zmena právnej formy nie je moţná. Ak sa bude jednať 

o predbeţnú alebo riadnu či mimoriadnu účtovnú závierku, musí byť overená 

audítorom. Predbeţná bude vtedy, ak deň spracovania zmeny nie je súvahovým dňom 

alebo dňom, ku ktorému je spoločnosť povinná zostaviť riadnu alebo mimoriadnu 

účtovnú závierku. Táto závierka má veľký význam pre posúdenie prípustnosti premeny 

spoločnosti.
49

 Konečná účtovná závierka sa zostavuje ako riadna alebo mimoriadna 

účtovná závierka a to ku dňu , ktorý predchádza rozhodnému dňu premeny. S.r.o. tieţ 

vyhotoví konečnú účtovnú závierku ku dňu  predchádzajúcemu dňu zápisu zmeny. 
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Konečná závierka musí byť overená audítorom. Povinnosť zostaviť konečnú závierku 

majú v.o.s., spoločnosti a druţstvá. V ostatných prípadoch sa zostavuje len predbežná 

účtovná závierka, overená audítorom. Táto účtovná závierka sa vyţaduje z dôvodu 

posúdenia reálnosti výšky vkladov a základného kapitálu.  Začiatočná súvaha  

je vyhotovená ku dňu zápisu. Keď sa mení právna forma na akciovú spoločnosť, 

nastáva povinnosť ocenenia imania znaleckým posudkom.  

Ak vlastný kapitál po zmene nedosiahne výšku základného kapitálu 

v začiatočnej súvahe zostavenej ku dňu zápisu zmeny, potom spoločníci musia doplatiť 

rozdiel v peňaţných jednotkách bez zbytočného odkladu po zápise zmien. 

 
Obrázok 1: Schéma zmeny právnej spoločnosti 

50
 

 

 

Zmena právnej formy začína byť účinná aţ dňom zápisu do OR. K tomuto dňu 

musí základný kapitál dosahovať aspoň čiastku základného kapitálu spoločnosti 

poţadovaného po zmene právnej formy.  
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OR 
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Obrázok 2: Schéma časového priebehu zmeny právnej formy 
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Legenda: 

30 dní – doba, po ktorej uplatnení je moţné podať návrh na zápis do OR, 

30 dní – doba, pre oznámenie spoločníkom, ktorí nesúhlasili s premenou, o vystúpení zo spoločnosti, 

1 mesiac – doba, pre zoznámenie spoločníkov s návrhom rozhodnutia o zmene, 

3 mesiace – doba, v ktorej musí byť konané valné zhromaţdenie od zostavenia predbeţnej účtovnej 

závierky, 

90 dní – doba, pre voľbu členov dozornej rady akciovej spoločnosti  volených zamestnancami, 

3 mesiace – doba pre uplatnenie nárokov na náhradu majiteľom dlhopisov, 

6 mesiacov – doba pre prihlásenie pohľadávok veriteľovi, ktorí poţadujú ich zaistenie. 
51

 

 

Zámer prijať rozhodnutie o zmene právnej formy zverejní štatutárny orgán aspoň 

15 dní pred prijatím rozhodnutia o zmene právnej formy. Zámer musí obsahovať aspoň 

údaje uvedené v § 69d (5) ObchZ.. 

Ak je nástupníckou spoločnosťou a.s., vykoná sa vysporiadanie tak, ţe táto 

spoločnosť odkúpi od osoby uvedenej v § 220u odst. 1 alebo 2 ObchZ. akcie, ktoré táto 

osoba získala výmenou za akcie zanikajúcej spoločnosti.  

Vkladom majetku do spoločnosti získal vkladateľ dlhodobý finančný majetok, 

ktorý predstavuje jeho majetkovú účasť na spoločnosti. Posúdenie daňových dopadov, 

ako daňových aspektov je definované: 

 v zákone č. 586/1992 Sb., o daní z příjmů  

Nadobúdacia cena podielu na obchodnej spoločnosti sa nemení pri zmene 

právnej formy. Spoločník, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 

môţe nadobúdaciu cenu podielu obchodnej spoločnosti, ak nie je táto obchodná 

spoločnosť platcom DPH, zvýšiť o čiastku odvedenú o DPH.  

Odpisy pri nehmotnom majetku je moţné uplatniť v zmysle ustanovenia  

§ 32a zákonníka o dani z príjmu, nadobudnuté vkladateľom úplatne, vkladom 

spoločníka, premenou, darovaním alebo zdedením alebo ak bol vytvorený vlastnou 

činnosťou za účelom obchodovania s ním. Odpisovanie nie je moţné prerušiť. 

Podmienkou pre odpisovanie je vstupná cena (ďalej len „VC“), ktorá musí byť vyššia 

ako 60 000 Kč a doba pouţiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. 
52
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 V zákone č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty  

Zákon o dani z pridanej hodnoty upravuje nové zdanenie vkladov  

do obchodných spoločností. Zmeny nastali prijatím zákona č. 302/2008 Sb., 

s účinnosťou od 1.1.2009. Spoločnosť vzniká dňom, kedy bola zapísaná do OR. Zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov povaţuje  

za zdaniteľné plnenie vloţenie majetkového vkladu v nepeňaţnej podobe.
53

  

Od 1.1.2010 sa DPH zvýšilo na 10% a 20%, čo sa odrazilo na zvyšovaní cien výrobkov. 

 Daň z nehnuteľností 

Poplatníkom dane z nehnuteľností je vlastník pozemku a stavby vţdy  

k 1.1. zdaňovacieho obdobia. Ak dôjde ku zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia, ostáva a nadobúdateľ poplatníkom podľa stavu  

k 1.1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. 

Zmena právnej formy nesie so sebou aj istú finančnú náročnosť. Vezmeme  

do úvahy, ţe je potrebné zabezpečiť potrebné kópie, notárske zápisy, overenia, náklady 

vynaloţené na daňové odvody, poplatky.  Zriaďovacie výdaje alebo náklady beţného 

obdobia je moţné povaţovať za náklady na zmenu právnej formy.  

Štandardným daňovým podmienkam podlieha existujúca aj pokračujúca 

spoločnosť. 

 

2.3.1  Ochrana veriteľov pri zmene právnej formy 

Ochrana veriteľov musí byť dostatočne poskytnutá pri premene spoločnosti. 

Štatutárny orgán transformovanej spoločnosti je povinný zaslať zvláštne  písomné 

oznámenie o zmene všetkým veriteľom. Ak veriteľ preukáţe, ţe v dôsledku zmeny 

právnej formy podstatným spôsobom zníţi vymoţiteľnosť jeho pohľadávky,  

je oprávnený poţadovať poskytnutie dostatočnej istoty a to ešte pred zápisom zmeny 

právnej formy do OR.
54

  

Ak spoločnosť a veriteľ sa na zaistení nedohodnú, potom o tom rozhodne súd. 

Konateľ zašle veriteľom, ktorí majú právo na poskytnutie dodatočnej istoty  
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bez zbytočného odkladu rozhodnutie o zmene a oznámenie o tom, ţe môţu ţiadať 

primerané zaistenie svojich pohľadávok. 

Ak spoločnosť vydala vymeniteľné alebo prioritné dlhopisy, zaniká ku dňu 

zápisu zmeny právnej formy do OR právo na upisovanie akcií alebo na výmenu 

dlhopisov za akcie spoločnosti, ak nebol uplatnený postup podľa zvláštneho právneho 

predpisu.
55

 Právo na náhradu škody sa premlčuje v dobe 5 rokov odo dňa účinnosti 

zápisu zmeny právnej formy do OR voči tretím osobám.     

 

2.3.2 Všeobecný reţim zaistenia pohľadávok 

Rozhodujúcim kritériom pre stanovenie donucujúcich pravidiel je potrebná 

ochrana spoločníkov a tretích osôb. Táto potreba je rozdielna v závislosti na právnej 

forme spoločnosti.
56

   

 

2.3.3 Zvláštna ochrana veriteľov 

Ako pri ostatných premenách tak aj pri transformácii musí byť poskytnutá 

špeciálna ochrana veriteľom, ktorých pohľadávky sú zaistené zástavou k akciám  

alebo k iným cenným papierom. V § 69d odst. 3 ObchZ. je riešená ochrana veriteľov 

v dôsledku zmeny právnej formy na trvanie zástavného práva k podielom alebo akciám 

spoločnosti, ktorá mení svoju formu.
57

  

 

2.3.4 Špeciálna úprava zodpovednosti 

V prípade, ak dôjde k porušeniu povinností štatutárneho orgánu pri premene 

spoločnosti k poškodeniu spoločnosti, jej spoločníkov alebo veriteľov, tak majú takto 

poškodení nárok na náhradu škody a to od členov štatutárneho orgánu.  
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2.3.5 Neplatnosť premeny  

Neplatnosti zmeny právnej formy je moţné sa dovolávať len zároveň 

s neplatnosťou uznesenia valného zhromaţdenia alebo členskej schôdze, ktorou bola 

schválená premena. Princíp úpravy pri neplatnosti zmeny spoločnosti je upravený  

v § 69g ObchZ.. Neplatnosť môţe prehlásiť len súd, nenastáva zo zákona. Právo 

ţalovať má len spoločník spoločnosti, ktorá mení právnu formu. Ak právna forma 

obsahuje nejaké vady, nedostatky, súd poskytne lehotu na ich odstránenie, pokiaľ  

je náprava moţná. Neplatnosť premeny je podrobená princípu relatívnej neplatnosti 

s tým, ţe po zapísaní zmeny právnej formy nie je moţné dovolávať sa zmeny právnych 

vzťahov. Na náhradu škody, ktorá by v dôsledku premeny formy vznikla spoločníkom 

a veriteľom spoločnosti to nemá vplyv.
58

  

Návrh na určenie neplatnosti môţe podať len: 

 Spoločník zúčastnenej obchodnej spoločnosti alebo člen zúčastneného druţstva. 

 Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo jej členom. 

 Člen dozornej rady zúčastnenej spoločnosti s.r.o. alebo a.s. alebo preberajúci 

spoločník. 

Návrh musí byť podávaný v dobe 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia valného 

zhromaţdenia alebo členskej schôdze alebo vnútroštátnej fúzie zlúčením predstavenstva 

a.s. alebo udelenia súhlasu s premenou posledným zo spoločníkov, inak toto právo 

zaniká. Určenie neplatnosti projektu zmeny zahájenej pred zápisom premeny do OR,  

je moţné v nej po zápise premeny pokračovať len vtedy, ak dôjde ku zmene predmetu 

riadenia na riadenie o náhrade škody alebo riadenie o práve na dorovnanie. Len súd 

môţe rozhodnúť o vyslovení neplatnosti uznesenia valného zhromaţdenia alebo 

členskej schôdze, ktorým bola schválená premena. Po zápise do OR nie je moţné tento 

zápis zrušiť, nie je moţné sa dovolávať určenia neplatnosti projektu premeny alebo 

vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromaţdenia, tým nie je dotknuté právo 

spoločníkov alebo členov na dorovnanie a projekt premeny nemôţe byť zmenený  

ani zrušený.  

Pokiaľ je moţné odstrániť vadu, ktorá je dôvodom neplatnosti, potom súd najprv 

vyzve spoločnosť k jej odstráneniu.  
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2.4 Analýza problému 

Skôr ako nastane zmena právnej formy spoločnosti je dôleţité zváţiť všetky 

pozitívne a negatívne následky. Preto je z tohto hľadiska vhodné zhotoviť pár analýz 

a následne na tom, zhodnotiť ich výsledky.   

 

2.4.1 Charakteristika skúmanej spoločnosti  

Spoločnosť, ktorej som sa rozhodla zmeniť právnu formu sa radí k veľkým 

spoločnostiam. Jej zaloţenie bolo v roku 1992 spojené s právnou formou „spoločnosť 

s ručením obmedzeným“. Je svetovým lídrom pre energetiku a automatizáciu, 

 a tým umoţňuje energetickým a priemyslovým podnikom zvyšovať výkonnosť. 

Vyrába, inštaluje a projektuje elektrické zariadenia vysokej akosti. Jej prístupom 

k technológiám sa odráţa ich cieľ, ktorým je zlepšenie dostupnosti a spoľahlivosti 

dodávok elektriny, zvýšenie priemyslovej produktivity. Postupom času firma začala 

rozširovať a zvyšovať svoj počet zamestnancov. S nárastom zamestnancov  sa zvýšila 

kapacita odvetvia. Tak ako aj iné spoločnosti, tak aj táto spoločnosť sa dostala  

do situácie, keď nemala dostatok materiálu, finančných prostriedkov, následkom čoho 

bolo rušenie, oneskorenie objednávok a zákaziek.  

V dnešnej dobe má spoločnosť viac ako 6 500 zamestnancov. 

Rastúci dopyt a zvyšujúce sa ceny energií a znepokojenie nad zmenami klímy 

priniesli do popredia efektívne vyuţitie energie. Preto stratégiou pre túto spoločnosť  

je dodávanie takých systémov a sluţieb, ktoré zákazníkom pomôţu vyuţiť energiu  

čo najefektívnejšie a maximalizujú návratnosť vloţených investícií. Spoločnosť  

má širokú škálu klientov, čo sa odráţa aj na jej celkovom obrate. Aj napriek stále istým 

počtom zákaziek, ktoré firma má, nastane obdobie keď očakávaný finančný prínos  

nie je taký aký by mal byť.  

Poslaní spoločnosti je niekoľko. Zvyšovanie výkonnosti značí pomáhanie 

zvyšovaniu prevádzkujúcej činnosti, spoľahlivosti prenosových sietí a zniţovanie 

spotreby energie. Podporovať inovácie, udrţať si kvalitných, kvalifikovaných 

zamestnancov a v neposlednej rade jednať zodpovedne. Stanovenie určitých vízií  

je dôleţité pre dosahovanie prosperity a čo najväčšieho zisku spoločnosti.    

Dôvodom pre zmenu právnej formy môţe byť napr. daňové zvýhodnenie  

či nezvýhodnenie určitej právnej formy spoločnosti, vyššia dôveryhodnosť spoločnosti 
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a s tým spojené lepšie získania úveru, ručenie spoločníkov a zodpovednosť spoločníkov 

za záväzky, zákonom stanovená výška základného kapitálu. V prípade problémov,  

by spoločnosť predajom určitých častí spoločnosti, podielov získala hotovosť,  

ktorou by mohla uhradiť isté finančné nedostatky. Z tohto hľadiska je veľmi dôleţité 

zváţiť, či zmena právnej formy bude pre spoločnosť prosperujúcou zmenou alebo práve 

naopak.    

 

2.4.2 Analýza skúmanej spoločnosti a problém jej rozvoja 

V predchádzajúcej časti bola stručne charakterizovali spoločnosť, pre ktorú  

sme sa rozhodli zmeniť právnu formu.  

Spoločnosť sa počtom svojich zamestnancov zaraďuje k veľkým spoločnostiam. 

Zmena právnej formy spoločnosti je dlhodobý a náročný proces, ktorý si vyţaduje 

presné, premyslené a uváţené kroky. Je potrebné dbať a mať na mysli správne 

fungovanie celého podniku, personálne obsadenie, správnu a dôkladnú komunikáciu 

medzi dodávateľmi, obchodnými partnermi. Zmena právnej formy so sebou prinesie 

ako daňové, tak aj účtovné a ekonomické zabezpečenie, zmenu majetkových pomerov, 

prevod imania na spoločníka. 

Keďţe sa jedná o proces náročný nielen z časového hľadiska, musíme rátať  

aj s istými problémami. Môţe nastať situácia, keď niektorý zo spoločníkov, nebude 

súhlasiť so zmenou právnej formy. To spôsobí isté problémy a je nutné tomu 

predchádzať.  

 

2.4.3 Analýza rozvoja spoločnosti 

Jedným z najdôleţitejších ukazovateľov rozvoja spoločnosti je analýza trhu,  

na ktorom podnik pôsobí. Preto je dôleţité získať dostatočný počet informácií,  

ktoré nám pomôţu pri zmene právnej formy spoločnosti.  

Zaloţením spoločnosti sa firma snaţí o vytvorenie zázemia, ktoré bude kvalitné. 

Snaţí sa o rozvoj spoločnosti a to vytvorením nového odvetia, poprípade zlúčenia dvoch 

odvetví do jedného, poskytovať kvalitné výrobky a sluţby. Spoločnosť sa postupom 

času začala rozvíjať a zväčšovať svoje pracovné odvetvia. Získala si stálych 

zákazníkov, ktorí sú s prácou, výrobkami a sluţbami spokojní. Títo spokojní zákazníci 
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sú pre spoločnosť veľkým prínosom a mali pre spoločnosť veľký význam nie len 

v minulosti, prítomnosti, ale samozrejme aj v budúcnosti.  

Spoločnosť je na tomto trhu pomerne dlho. Je schopná ponúknuť svojim 

zákazníkom kvalitné sluţby a výrobky, ktoré zároveň chránia ţivotné prostredie.  

Jej cieľom je zlepšenie dostupnosti a spoľahlivosti dodávok elektriny, zvýšenie 

priemyslovej produktivity, maximalizácia návratnosti vloţených investícií. Škála 

klientov, ktorí sú stálymi zákazníkmi je široká. Nie stále má firma očakávaný výnos,  

aj napriek tomu, ţe má verných zákazníkov. Za posledné 4 roky firma zaznamenala 

rôzne finančné príjmy.  

Úspešná existencia podniku je vtedy, ak má podnik trvalú platobnú schopnosť. 

Financovanie spoločnosti je zloţené z vlastných a cudzích zdrojov, čo je získavanie 

kapitálu vo všetkých formách a jeho vyuţitie na úhradu výdajov na činnosť podniku. 

Hlavnou zloţkou riadenia podniku je predovšetkým zaistenie trţnej hodnoty, včasné 

platenie záväzkov. Schopnosť premeniť majetok na peniaze sa nazýva likviditou. 

Akcionári sa zaujímajú o likviditu, solventnosť a o vzťah medzi budúcimi 

ziskami cash flow k dlhodobým záväzkom. Poslednú platbu zo zisku predstavujú 

dividendy. Hodnota akcií je priamo závislá na budúcich hotovostných tokoch  

a na zisku.  Krytie podniku by malo byť viac ako z polovice majetku cudzími zdrojmi. 

Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje, týkajúce sa zadlţenosti a podielu vlastného 

kapitálu. 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 

ZADĹŽENOSŤ 

Koeficient zadlţenosti 49% 70% 59% 65% 67% 

Dlh vlastného imania 0,59 1,86 1,10 1,40 0,45 

Úverové zaťaţenie 0,38 0,00 0,02 0,00 0,01 

Miera samofinancovania 51% 30% 41% 35% 33% 

AKTÍVA 

Podiel vlastného kapitálu 1,71 1,13 1,44 1,17 1,10 

Tabuľka 3: informácie získané z rozvahy a z výkazu zisku a strát spoločnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Ako uvádza tabuľka, je moţné zhodnotiť ţe miera samofinancovania  

je v priemere 40%. Celkovú hodnotu 100% dostaneme sčítaním hodnoty zadlţenosti 

a mierou samofinancovania. 

Nasledujúci obrázok znázorňuje Trţby v Kč je zostavený za posledných  

5 rokov.  

 

 

             Graf 1: Trţby: informácie získané z interných zdrojov firmy 

             Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z jednotlivých obratov je moţné zistiť, ţe počet objednávok bude pomerne 

vysoký. Ten sa môţe radiť aţ k niekoľkým 8-tisícom v priemere za rok.  Plánovaný 

obrat trţieb je očakávaný cieľ, ktorý sa snaţí firma dosiahnuť.  
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Nasledujúci obrázok znázorňuje počet objednávok za posledných 5 rokov.  

 

 

             Graf 2: Počet objednávok: informácie získané z interných zdrojov firmy 

             Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Snahou podniku je dosiahnutie prosperity a dosiahnutie čo najväčšieho zisku.    

Spoločnosť kaţdým rokom vykazuje zisk, je schopná splniť poţiadavky odberateľov 

a dodávateľov. Celkovou prosperitou spoločnosti je podnik pomerne stabilizovaný.  

S výnosmi súvisia aj náklady, ktoré podnik musí uhradiť. Tie sú jedným 

z negatívnych dopadov, pretoţe náklady sú príliš vysoké. Vďaka dlhodobej pôsobnosti 

podniku je firma schopná čeliť aj negatívnym dopadom a to aj vďaka schopnému 

personálu a dlhodobým skúsenostiam. Schopnosťou firmy je jej pokrytie nákladov 

potrebné na svoj rozvoj a prevádzku jednotlivých odvetví.  

 

2.4.4 SWOT Analýza 

SWOT analýza je metóda, ktorá sa pouţíva pri popisovaní silných a slabých 

stránok spoločnosti. Slovo SWOT je zloţené zo silných (ang: Strengths) a slabých  

(ang: Weaknesses) stránok, príleţitostí (ang: Opportunities) a ohrození (ang: Threats). 

Pre komplexné zhodnotenie spoločnosti vyuţijeme SWOT analýzu,  

ktorá zhodnotí súčasný a budúci stav spoločnosti . 
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 Silné stránky spoločnosti 

K silným stránkam spoločnosti je moţné zaradiť aj to, ţe spoločnosť má dlhodobú 

tradíciu a dlhodobé pôsobenie na trhu. Svojim dlhodobým pôsobením si firma vytvorila 

históriu spoločnosti, čo sa odráţa na stabilite firmy. Pre svojich zákazníkov, robí všetko 

s plným nasadením. Firma zabezpečuje zvyšovanie výkonnosti pre energetické 

a priemyslové podniky, vyrába a inštaluje zariadenia vysokej akosti a patrí k tým 

firmám, ktoré sa snaţia chrániť ţivotné prostredie. Jej kvalitné sluţby a výrobky  

sú odrazom snahy úspešne podnikať a byť tým najlepším. Svoje výrobky môţu 

zlepšovať a zdokonaľovať vo vlastnom centre výskumu a vývoja.  Všetky svoje 

skúsenosti, ktoré doposiaľ nadobudli, môţeme taktieţ zaradiť k silným stránkam 

spoločnosti.  

 Slabé stránky spoločnosti 

K slabým stránkam spoločnosti je moţné zaradiť potrebu platiť licenčné poplatky, 

jednotlivé oddelenia sú navzájom prepojené. Z hľadiska rozhodovania má firma zníţenú 

flexibilitu. Tým, ţe firma poskytuje svoje produkty aj zákazníkom v zahraničí, ich doba 

dodania je pomerne dlhá. 

 Príleţitosti 

Snahou firmy je prosperovať, preto sa snaţí a bude snaţiť o to, aby svoje sluţby 

a výrobky rozšírila ďalej na nových trhoch. Svojim zdokonaľovaním výrobkov,  

sa pokúsi zaviesť nové technológie. 

 Ohrozenia 

S rastúcim počtom firiem prichádzajúcich na trh vzniká nová konkurencia,  

ktorá môţe prísť s niţšími cenami a tie ovplyvnia zákazníkov. Cena ovplyvní 

rozhodovanie potenciálneho zákazníka. Konkurujúca firma si môţe stanoviť niţšie 

ceny. Ďalším moţným ohrozením pre firmu je nepriaznivý vývoj ekonomickej situácie 

krajiny. 

 

2.4.5 Zhodnotenie analýz 

Z predošlých analýz môţeme vyvodiť záver, ţe firma je schopná prosperovať 

a uţ od svojho pôsobenia na trhu uspokojuje potreby svojich zákazníkov. S dobou 

pôsobenia bol podnik schopný zabezpečiť kvalitné zázemie, kvalitný materiál, 
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a spoluprácu s obchodnými partnermi. Spoločnosť je schopná sa rozvíjať a stále 

zdokonaľovať svoje výrobky.  
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3 VLASTNÉ NÁVRHY PRIEŠENIA, PRÍNOS, NÁVRH 

RIEŠENIA 

3.1 Vlastné návrhy riešenia a ich prínos 

Po dôkladnom zoznámení sa s problémom a potrebnými informáciami  

pri skúmanej spoločnosti, je návrh zmeny právnej formy spoločnosti nasledovný.  

  

3.1.1 Postup riešenia zmeny právnej formy spoločnosti 

Pri zmene právnej formy sa budeme riadiť Zákonom č. 125/2008 Sb. 

o premenách obchodných spoločností a druţstiev a zákonníkom č. 513/1991 Sb. ObchZ 

v znení neskorších predpisov. O zmene právnej formy hovorí aj § 69d, zákon  

č. 513/1991 Sb. a s ním súvisiace ďalšie ustanovenia. Základným účtovným podkladom 

pre rozhodnutie o zmene právnej formy má byť účtová závierka, zostavená ku dňu 

spracovania zmeny právnej formy. 

Účinky premeny spoločnosti nastávajú zápisom do OR. 

Spoločníci musia mať k dispozícii správu o zmene právnej formy aspoň jeden 

mesiac pred dňom, v ktorom sa bude o zmene právnej formy rozhodovať. Ak sú všetci 

spoločníci štatutárnym orgánom spoločnosti alebo jeho členom a súhlasia s tým, tak táto 

doba nemusí byť dodrţaná. Povinnosťou štatutárneho orgánu je zverejniť rozhodnutie 

o zmene právnej formy minimálne 15 dní pred prijatím rozhodnutia o zmene právnej 

formy. Podľa ustanovenia § 69d odst.4 ObchZ. správa o zmene právnej formy  

sa nevyţaduje ak má spoločnosť jedného spoločníka. Ak má spoločnosť dozornú radu, 

tak tá preskúma návrh rozhodnutia o zmene právnej formy a podá tento návrh valnému 

zhromaţdeniu. 
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Obchodný zákonník stanovuje kroky potrebné pre zmenu právnej formy s.r.o.  

na a.s.  

Štatutárny orgán predloţí spoločníkom alebo príslušnému orgánu v písomnej 

forme podľa § 69d odst.2 ObchZ. návrh rozhodnutia o zmene právnej formy.  

Spoločnosť je povinná zostaviť predbeţnú účtovnú závierku, v tom prípade,  

ak nie je deň spracovania zmeny právnej formy súvahový deň podľa zákona 
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o účtovníctve. Za súvahový deň som si zvolila 1.1.2011. Tento dátum je pomerne 

ďaleko, preto máme dostatok času na spracovanie všetkých dokumentov a náleţitostí 

spojené so zmenou právnej spoločnosti. Všetky účtovné závierky v rámci procesu 

zmeny právnej formy majú jediný cieľ, a to zistiť a zabezpečiť dostatočnú výšku 

a štruktúru VK.
60

 

Riadna účtovná závierka musí byť overená audítorom, pokiaľ to vyţaduje zákon 

o účtovníctve ku dňu spracovania zmeny právnej formy. Účtovná závierka nesmie byť 

staršia neţ 3 mesiace v deň prijatia rozhodnutia o zmene právnej formy – najneskôr  

do 31.3.2011. 

Pri zmene na a.s. obsahuje právna úprava ochranu základného kapitálu 

spoločnosti po zmene právnej formy. Tá bráni nadhodnoteniu ZK. Povinnosťou 

spoločnosti ku dňu spracovania zmeny právnej formy je oceniť majetok znalcom. 

Znalec uvedie v posudku, či výška ZK spoločnosti po zmene je vyššia alebo niţšia. 

Čiastka čistého obchodného majetku je vyššia ako ZK spoločnosti po zmene právnej 

formy. Posudok musí byť súčasťou rozhodnutia o zmene právnej formy. Spoločníci  

sú povinní prijať rozhodnutie o zmene právnej formy najneskôr do 3 mesiacov  

od overenia účtovnej závierky – do 30.6.2011. 

Ako uţ bolo zmienené tak zámer o prijatí rozhodnutia o zmene právnej formy 

musí byť zverejnený do 15 dní pred prijatím rozhodnutia o zmene právnej formy. 

Rozhodnutie prijatia má nastať 30.6.2011 a zverejnenie rozhodnutia má byť do 15 dní, 

t.j. 15.6.2011. 

Návrh na zápis zmeny právnej formy do OR musí byť podaný najneskôr  

do 30.9.2011. 

 

3.1.2 Zápis zmeny právnej formy do OR 

V ustanovení § 69e ObchZ. je riešené, aké listiny sa prikladajú k návrhu na zápis 

povolenia zmeny právnej formy. Ako je uvedené v § 69e ObchZ k návrhu na zápis 

zmeny právnej formy do OR sa prikladá tieţ: 

 Rozhodnutie o zmene právnej formy. 
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 Správu o zmene právnej, pokiaľ ju zákon vyţaduje, alebo súhlas spoločníkov podľa 

§ 69d odst. 4 ObchZ. s tým, ţe správu nevyţadujú. 

 Povolenie príslušných orgánov, pokiaľ to zákon vyţaduje. 

 Doklady o poskytnutí istoty podľa § 69f odst.1 Obchz., pokiaľ zákon  

ich poskytnutie vyţaduje. 

 Predbeţnú účtovnú závierku vrátane správy audítora, ak je také overenie 

predpísané, zostavená ku dňu spracovania zmeny právnej formy. 
61

 

Pôvodná spoločnosť zaniká výmazom z OR a vzniká nová právna forma. 

Daňové priznanie podávajú spoločnosti, ktoré majú zostavenú konečnú účtovnú 

závierku. Daňové priznanie podáva spoločnosť, ktorá je zapísaná v OR t.j. s.r.o.  

Pre novú spoločnosť je zdaňovacím obdobím kalendárny rok (1.1.-31.12.), 

hospodársky rok (12. kalendárnych mesiacov, začiatok 1. deň ľubovoľného mesiaca 

okrem januára), kratších 12 mesiacov (vznik, zánik spoločnosti, transformácia 

spoločnosti), dlhšie ako 12 mesiacov (vznik a zánik PO). Daňové priznanie podáva  

uţ nová spoločnosť s právnou formou a.s.  

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb sa podáva do konca tretieho 

mesiaca po ukončení zúčtovacieho obdobia.  

 

3.2 Návrh a jeho spracovanie pri zmene právnej formy 

Zásadným dokumentom pri zmene právnej formy je návrh rozhodnutia o zmene 

právnej formy. Ten musí obsahovať deň, ku ktorému bol spracovaný návrh rozhodnutia 

o zmene právnej formy. Konečná forma návrhu právnej zmeny je spísaná notárskym 

zápisom. Účtovná závierka a správa audítora je spolu s následným rozhodnutím 

prílohou k návrhu na zápis do OR.   
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Formulár na zápis zmeny zapísaných údajov do OR pre s.r.o.
62

 

 

I. Krok 

Spoločnosť SKRUTKA s.r.o. so sídlom spoločnosti v Prahe 8, Sokolovská 84-86, 

PSČ 186 00, IČ 12345678, zapísaná v obchodnom registri, vedená registrovaným 

súdom v Prahe, v oddieli C 98765, mení svoju právnu formu zo spoločnosti s ručením 

obmedzeným na akciovú spoločnosť. 

 

II. Krok 

Nová forma spoločnosti bude SKRUTKA a.s.  

 

III.  Krok - "SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM" 

Spoločnosť SKRUTKA s.r.o. so sídlom v Prahe 8, Sokolovská 84-86, PSČ 186 00, 

IČ 12345678, zapísaná v obchodnom registri, vedená registrovaným súdom v Prahe, 

v oddiely C 98765, poţadovanou akciou je zápis zmeny právnej formy z s.r.o. na a.s. 

 

IV. Krok - "NÁVRH NA ZÁPIS" 

1. Časť "ÚDAJ ZAPISOVANÝ" –  SKRUTKA a.s. 

IČO: 12345678 

Sídlo: Sokolovská 84-86 

Praha 8  

PSČ 18600 

Predmet podnikania:  Komplexné dodávky, výroba, výstavba a modernizácia:  

Stavieb; zariadenie pre prenos, rozvod a kontrolu 

elektrické energie; elektrických silnoprúdových zariadení; 

meracie a regulačné techniky a systémy riadenia; 

produktov a sluţieb v oblasti automatizácie; 

elektroinštalačných materiálov; nízkonapäťových 
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zariadení a servisných činností. Ţivnosť je prevádzkovaná  

priemyslovým spôsobom. 

 

2. Časť "ÚDAJ VYMAZÁVANÝ“ -  SKRUTKA s.r.o. 

IČO: 12345678 

Sídlo: Sokolovská 84-86 

Praha 8  

PSČ 18600 

Predmet podnikania:  Komplexné dodávky, výroba, výstavba a modernizácia:  

Stavieb; zariadenie pre prenos, rozvod a kontrolu 

elektrické energie; elektrických silnoprúdových zariadení; 

meracie a regulačné techniky a systémy riadenia; 

produktov a sluţieb v oblasti automatizácie; 

elektroinštalačných materiálov; nízkonapäťových 

zariadení a servisných činností. Ţivnosť je prevádzkovaná  

priemyslovým spôsobom. 

 

V. Krok - "PRÍLOHY" 

 Účtovná závierka a správa audítora spolu s následným rozhodnutím. 

 Rozhodnutie o zmene právnej formy. 

 Povolenie príslušných orgánov, pokiaľ to zákon vyţaduje. 

 Doklady o poskytnutí istoty podľa § 69f odst.1 ObchZ., pokiaľ zákon  

ich poskytnutie vyţaduje. 

 Predbeţná účtovná závierka vrátane správy audítora, ak je také overenie 

predpísané, zostavená ku dňu spracovania zmeny právnej formy. 

Listiny, ktoré sa zakladajú do zbierky listín, je nutné doloţiť v dvojitom vyhotovení. 

 

VI.  Krok  – "DÁTUM USKUTOČNENIA ZÁPISU" 

Všetky skutočnosti majú byť zapísané v obchodnom registri najneskôr  

do 30.9.2011. 

 

 



65 

 

VII. Krok – "ZÁVEREČNÁ ČASŤ" 

Spoločnosť má jedného alebo viac konateľov. Menom spoločnosti jedná 

a podpisuje konateľ. 

 Štatutárny orgán: Konateľ: Ing. Jaroslav Nôta, dat. nar. 18.4.1970 

     Znojmo, Kladovecká 14, PSČ 672 01 

     Česká republika 
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ZÁVER 

V mojej bakalárskej práci som sa snaţila poukázať na kroky a náročnosť,  

ktoré sú spojené s premenou právnej formy spoločnosti. Zmena právnej formy 

spoločnosti na a.s. je zásadným krokom v ďalšom vývoji spoločnosti. 

 Firma, ktorá bola zvolená na jej zmenu je prosperujúcou firmou s dlhodobým 

pôsobením, ktorá svojimi sluţbami a výrobkami uspokojuje potreby zákazníkov.  

Zo zistených údajov som spracovala analýzu rozvoja spoločnosti, ktorá bola zameraná 

na analýzu trhu a SWOT analýzu, ktorá poukazovala na silné a slabé stránky, 

príleţitosti a ohrozenia, ktoré vplývajú na firmu. Silné stránky ako dlhodobá pôsobnosť, 

stála klientela, patria k významným vlastnostiam firmy a posúvajú ju ďalej. Slabé 

stránky poukázali na menšie nedostatky, s ktorými sa firma snaţí vysporiadať. 

Príleţitosťami boli vyjadrené moţnosti, ktoré by firma mohla vyuţiť vo svoj prospech, 

napr. na odlíšenie sa od konkurencie. Firma musí rátať aj s konkurenciu, ktorá príde  

na trh s niţšími cenami ako aj s nepriaznivým vývojom ekonomickej situácie,  

čo predstavuje jej hrozby. 

Uskutočnené analýzy mi dopomohli k tomu, aby som zistila ako firma 

prosperuje. 

Dôvodov pre zmenu právnej formy z s.r.o. na a.s. je niekoľko. Zmenou právnej 

formy na a.s. získa mnou vybraná spoločnosť finančné prostriedky, akcie a dostane  

sa do situácie, kedy ľahšie získa kapitál, zaistí sa stabilnejšia majetková štruktúra 

a nakladanie s podielom spoločníkov bude jednoduchšie.  

Spoločnosť si je vedomá toho, ţe zmena právnej formy si vyţaduje isté časové 

obdobie, na to aby mohla byť uskutočnená. Okrem toho je taktieţ potrebné zabezpečiť 

advokátov, notárov, a právnikov, ktorí sa podieľajú na jej premene.  

Môţem povedať, ţe pri riešení tohto problému som sa  stretla so sférami 

účtovného, daňového a ekonomického charakteru, pričom cieľ práce, ktorý bol 

vymedzený sa mi podarilo dosiahnuť.  
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odst. Odstavec 

OR obchodný register 

Pism. písmeno 

PO právnická osoba 

RUZ rozvahová účtovná závierka 

Sb. Zbierka zákonov 

s.r.o. spoločnosť s ručeným obmedzeným 

VC vstupná cena 

VH výsledok hospodárenia 

v.o.s. verejná obchodná spoločnosť 

ZK základný kapitál 

§ paragraf  

 

Obligatórny - záväzný, nutný, povinný, obligátny  

Fakultatívne - nezáväzný, nepovinný, dobrovoľný 

Konkludentne - pripúšťajúci záver; odôvodňujúci určitý výsledok 
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PRÍLOHY 

 

Prílohy č. 1 Návrh na zápis alebo zmeny zapísaných údajov do obchodného registra 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         PRÍLOHA č. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


