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Anotace 

Přeměna obchodní společnosti formou změny právní formy společnosti je složitým 

procesem, díky kterému proběhne celá řada změn ve struktuře podniku. 

 

Tento krok je důsledkem dynamického růstu, který společnost zažívá v poslední době a 

také stále větší  náročností tržního prostředí ve kterém se pohybuje. 

 

Účelem změny právní formy společnosti v daném případě, je zajištění jasnější 

majetkové struktury podniku a možnost volnějšího nakládání s podíly na majetku.   

 

 

Annotation 

The legal form change of a trading company conversion is a difficult process due to 

which the structure of the company changes dramatically.  

 

This step is a result of the company dramatical growth. Also lately the company goes 

through increasing demand factor of its market environment.  

 

The purpose of the company legal form change in our case is a clearer capital structure 

assignment and also the possibility of free tallage disposal. 
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Úvod a cíle bakalářské práce 
 

Společenský a hospodářský vývoj je v zrcadle času podroben postupným změnám, které 

vyplývají z přizpůsobování se jedinců měnícím se podmínkám prostředí i vzájemným 

vztahům mezi nimi. Právo jako normativní systém upravující společenské vztahy, jehož 

dodržování je zajištěno státem, popř. jinými subjekty, se snaží tyto změny zaznamenat a 

následně je regulovat tak, aby bylo dosaženo věrného obrazu skutečnosti. V součinnosti 

s touto snahou člověka je i zájmem celé společnosti o zdokonalení a zkvalitnění 

společenských vztahů s cílem zajistit jejich klidný a ničím nerušený průběh. 

 

V posledních letech v české podnikatelské praxi zdomácněly takzvané přeměny 

obchodních společností. Vedle častějších typů přeměn, jako jsou fúze sloučením nebo 

splynutím, převod jmění na společníka či rozdělení, stojí dnes trochu stranou právě 

změna právní formy společnosti.  

 

V bakalářské práci se budu zabývat problematikou postupu řešení při změně právní 

formy společnosti s ručením omezeným na nástupnickou akciovou společnost. 

 

Uvažujme, že vlastníme zaběhlý a rozvíjející se malý rodinný podnik - obchodní 

společnost.  Tato společnost byla založena před čtrnácti lety třemi společníky a v právní 

formě společnosti s ručením omezeným. Během prvních let působení společnosti, kdy 

na její vývoj má velký vliv dopad příležitostí a hrozeb vyplívajících z tržního prostředí, 

ve kterém společnost působí, se událo několik zásadních změn, díky kterým se naskýtají 

nečekané možnosti v dalším vývoji společnosti. Dnes má společnost pouze jednoho 

společníka a po uplynulých osmi letech dospěla do stavu, kdy je třeba se zamyslet 

jakým směrem společnost dále rozvíjet. 

 

Tato společnost působí v oboru automatizační techniky zajišťující jejich dodávky          

a montáž, také v nemalé míře zajišťuje dodávky a montáž elektroinstalací silnoproudu   

a slaboproudu a výrobu rozváděčových skříní. Svým rozpětím se řadí do kategorie 

malých společností. Tato výrobní společnost v posledních letech zažívá nemalý rozvoj 

ve své podnikatelské činnosti, upevňuje neustále své postavení ve svém tržním 
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prostředí, získává nové zákazníky, nabízí nové technologie, ale především se snaží 

pronikat na nové segmenty trhu. Tyto nové trhy, které jsou zcela odlišné od těch, na 

kterých působí doposud, znamenají nové poznatky a skutečnosti, které je třeba dokázat 

lépe kontrolovat, čili i ovládat.  

 

V důsledku tohoto rozvoje a ekonomického růstu je třeba řešit otázku jakým směrem 

společnost dále vést. Je mnoho směrů a následných kroků, kterými se lze zabývat, my se 

ovšem budeme soustředit pouze na jeden směr. V této bakalářské práci se budu zabývat 

důkladným rozborem společnosti a nástinem postupu řešení při změně právní formy, 

jakým se dle zákona má postupovat a také zpracuji návrh na změnu právní formy 

společnosti s ručením omezeným na nástupnickou akciovou společnost. Netvrdím, že 

tato varianta je ta správná pro naší společnost, je to pouze jedna z možností, která by 

mohla být přínosem a proto je třeba ji zvážit a neopomenout. Je to jedna z mnoha 

možností, kterou může společnost učinit.  

 

Tato bakalářská práce bude pojednávat o obchodní společnosti od svého vzniku v 

devadesátých letech, její působnost a rozvoj, stručnou charakteristiku a vývoj 

organizační struktury až po současnost. Také charakterizuji faktory, které nás nutí 

zamýšlet se nad dalším rozvojem společnosti a v závislosti na těchto faktorech, kdy 

jednou z možností je právě změna právní formy společnosti, sestavit projekt přeměny. 

 

Tato bakalářská práce je systematicky členěna do tří kapitol. První kapitola, kromě 

úvodu a cíle bakalářské práce, také obsahuje výtah nejpodstatnějších teoretických 

poznatků nezbytných k realizaci změny právní formy obchodní společnosti.  

 

Je  potřeba určit zdroje a prameny odkud čerpat informace. Je třeba vymezit co všechno 

potřebujeme znát, abychom byly schopni zajistit možnou realizaci změny právní formy 

obchodní společnosti. A také je třeba naznat základní rozdíly mezi společností s 

ručením omezeným a akciovou společností a charakterizovat jejich výhody a nevýhody.  

 

Druhá kapitola se soustředí na příčiny, které nás vedou k myšlence na změnu právní 

formy společnosti. Provedeme stručnou charakteristiku společnosti a také 
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charakterizujeme problém, který nastal. Druhá kapitola také pojednává o současné 

situaci společnosti a analyzujeme v ní její postavení. Je potřeba zpracovat analýzy 

současného stavu společnosti a její vývoj a stanovit prognózy dalšího vývoje. 

  

Třetí kapitolu pak věnujeme sestavení stručného postupu při změně právní formy 

společnosti a zpracování návrhu na změnu právní formy společnosti. Také  zajištění 

nezbytných dokumentů a úkonů potřebných k zapsání změny právní formy do 

obchodního rejstříku. 

 

Cílem mé bakalářské práce je návrh postupu řešení při změně právní formy obchodní 

společnosti a návrh rozhodnutí o změně právní formy, a to konkrétně u společnosti s 

ručením omezeným na akciovou společnost. Zaměřil jsem se na výklad jednotlivých 

pojmů a i na úskalí, která při tomto komplikovaném procesu mohou nastat.  

 

Obchodní jméno zkoumaného podnikatelského subjektu jsme pro potřeby této 

bakalářské práce nahradili fiktivním obchodním jménem „BONOS spol. s r. o.“, stejně 

tak i adresy a jména uváděné v této bakalářské práci jsou nahrazena jinými. 
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1 Teoretická východiska práce 
 

Po určité době dojde každý podnikatelský subjekt k závěru, že je nezbytné, nějakým 

způsobem se dále rozvíjet. Tento fakt je důsledkem dynamického ekonomického 

rozvoje společnosti a také ekonomického rozvoje prostředí, ve kterém společnost 

působí. Společnost musí být schopna efektivně reagovat na vývoj ve svém okolí a činit 

takové kroky a rozhodnutí, aby se nestala těžkopádnou. Společnosti se mohou rozvíjet 

různými směry a způsoby. Mezi časté způsoby rozvoje společnosti patří například:  

- zavedení nových aktivit na trhu, 

- posílení svého marketingového oddělení,  

- vytvoření nových distribučních kanálů, atd. 

  

Jedním z dalších způsobu rozvoje obchodní společnosti, který se na rozdíl od výše 

popsaných způsobů dotýká celého podniku, je přeměna obchodní společnosti.(11)  

 

Přeměnou obchodní společnosti nerozumí obchodní zákoník v obecné rovině jen změnu 

právní formy společnosti, tedy stav, při kterém společnost nezaniká, pouze se mění její 

vnitřní právní poměry a postavení jejích společníků, ale také zrušení společnosti            

s právním nástupcem. Toto nové pojetí přeměny obchodních společností bylo do 

obchodního zákoníku zavedeno novelou č. 370/2000 Sb., účinnou od 1.1.2001.  Právní 

úprava přeměny obchodní společnosti je v obchodním zákoníku obsažena v zákoně  č. 

513/1991 Sb. v ustanoveních § 69 až 69h a dále v ustanoveních § 153a až 153e, § 220a 

až 220zc.(14) 

 

Při veškerých přeměnách společností je nutno dodržovat zákonem daná pravidla a brát 

ohled na veřejný pořádek.  

 

Obecně existují dva druhy přeměn obchodní společnosti, a to: 

- s vlivem na existenci přeměňované společnosti,   

- bez vlivu na existenci přeměňované společnosti. 
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Dle zákona č. 513/1991 Sb. § 69 odst. 1 a 2 jsou vymezeny následující možné přeměny 

obchodní společnosti: 

- fúze, 

- převod jmění na společníka, 

- rozdělení, 

- změna právní formy.(14) 

 

V případě zkoumaného podnikatelského subjektu se budeme zabývat pouze poslední 

možností přeměny obchodní společnosti, který se jeví jako nejzajímavějším ze všech 

možných způsobů přeměn společností. V daném případě také jediným možným, který 

lze učinit pro následný rozvoj podniku. 

 

Přeměny obchodních společností jsou přípustné v kterémkoli okamžiku jejich existence, 

tedy i tehdy, když společnost vstoupila do likvidace (Likvidace obchodní společnosti a 

družstva) na základě rozhodnutí svých společníků nebo svého příslušného orgánu. K 

přeměně obchodní společnosti v likvidaci je důležité, aby společníci nebo příslušný 

orgán společnosti zrušili rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace, a to nejpozději 

do okamžiku, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku společnosti. 

Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a statutární orgány 

společnosti mohou zahájit případné kroky nezbytné k realizaci zvoleného způsobu 

přeměny obchodní společnosti.(5)  

 

 

1.1 Charakteristika společnosti s ručením omezeným 
 

Společnost s ručením omezeným je obchodním zákoníkem definována jako společnost 

jejíž základní kapitál je tvořen předem stanovenými vklady společníků. Obvykle se v 

literatuře uvádí jako společnost na pomezí společnosti osobní a kapitálové. To vyplývá 

z faktu, že základní povinností společníků je pouze povinnost vnést vklad do základního 

jmění společnosti. Tito ovšem nejsou povinni osobně se účastnit na podnikání 

společnosti. Podíl společníků není ztělesněn v cenném papíru (jako u akciové 

společnosti), a jeho převoditelnost je omezená. Zpravidla může společník smlouvou 

převést svůj obchodní podíl na jiného společníka se souhlasem valné hromady, pokud 
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není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. A připouští-li to společenská smlouva, 

může společník převést svůj obchodní podíl i na jinou osobu. Má-li společnost jediného 

společníka, je obchodní podíl vždy převoditelný na třetí osoby. Obchodní jméno 

společnosti s ručením omezeným je název, pod kterým je společnost zapsána v 

obchodním rejstříku, s povinným dodatkem “společnost s ručením omezeným“, který je 

možno zkrátit takto: “spol. s r. o.“ nebo “s. r. o.“.(4) 

 

Společnost s ručením omezeným odpovídá za porušení svých závazků celým svým 

majetkem. Omezené je pouze ručení jejích společníků. Název společnosti tudíž 

neodpovídá zcela rozsahu ručení, avšak jde o název tradiční, vžitý. Jako každá obchodní 

společnost založená podle českého právního řádu je i společnost s ručením omezeným 

právnickou osobou. Může tedy vlastním jménem nabývat práv a zavazovat se, může být 

žalobcem i žalovaným v soudním řízení, může být účastníkem správního řízení, atd. Lze 

ji založit jak za účelem podnikání, tak i za jiným účelem (např. humanitární pomoc).      

 

Vznik společnosti s ručením omezeným lze rozdělit do dvou etap. V první etapě 

dochází k založení společnosti, ve druhé etapě k jejímu vzniku zápisem do obchodního 

rejstříku. Společnost s ručením omezeným mohou zakládat jak osoby fyzické, tak i 

osoby právnické. Společnost s ručením omezeným lze založit buď společenskou 

smlouvou (při dvou a více zakladatelích) nebo, zakládá-li ji jen jediný zakladatel, pak 

zakladatelskou listinou.(9)     

 

 

1.1.1 Orgány společnosti s ručením omezeným 
 

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada, jejímž členem 

je každý společník. Ustanovení § 125 obchodního zákoníku obsahují výčet záležitostí, 

které patří do její výlučné působnosti (například schvalování řádné, mimořádné, 

konsolidované a mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, rozhodování 

o změně obsahu společenské smlouvy, atd.) Není-li určeno jinak, valná hromada 

uděluje a odvolává též prokuru. Společenská smlouva může dále svěřit do působnosti 

valné hromady rozhodování i v jiných záležitostech společnosti, nevyjímaje ani takové, 

které patří do působnosti jednatelů či dozorčí rady.(3) 
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Valná hromada může rozhodovat, jestliže jsou přítomni společníci, kteří mají alespoň 

polovinu všech hlasů, společenská smlouva však může tento požadavek zpřísnit. Každý 

společník má jeden hlas na 1000,- Kč svého vkladu. Společník může zmocnit na 

základě písemné plné moci, kde je uveden rozsah zmocnění, jinou osobu k tomu, aby jej 

na valné hromadě zastupovala. Valná hromada se svolává nejméně jedenkrát za rok.(5) 

 

V obchodním zákoníku stanovených případech je třeba dvou třetin všech hlasů 

společníků – např. schvalování stanov, změna společenské smlouvy, zvyšování 

základního kapitálu, nebo tří čtvrtin všech hlasů společníků – například schválení 

ovládací smlouvy. Pokud dochází k nerovnoměrnému snížení základního kapitálu, pak 

je třeba souhlas všech společníků společnosti s ručením omezeným.(15) 

 

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů, 

které jmenuje nebo odvolává valná hromada. Jednateli mohou být jmenováni nejen 

společníci společnosti, ale i jiné fyzické osoby mimo společnost. Jednatelé obstarávají 

záležitosti spojené s běžným chodem společnosti, především s jejím obchodním 

vedením. Jsou oprávněni jednat jménem společnosti a podepisovat za ni.(10) 

 

Společenská smlouva může zřídit dozorčí radu jako kontrolní orgán společnosti s 

ručením omezeným. Pokud je dozorčí rada zřízena, pak se zapisují údaje o jejích 

členech do obchodního rejstříku. O jejich jmenování, odvolání a odměňování rozhoduje 

valná hromada. 

 

 

1.1.2 Výhody a nevýhody společnosti s ručení omezeným  
 

Jednou z výhod společnosti s ručením omezeným je zajisté její omezené ručení do výše 

nesplacené části vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Minimální výše 

základního kapitálu společnosti musí činit nejméně 200 000,-Kč a minimální vklad 

každého ze společníků musí činit nejméně 20 000,-Kč.(14) Další výhodou je i větší 

oddělenost osoby podnikatele od podnikání. Tato forma je vhodná pro střední i menší 

podnikání. Formu společnosti s ručením omezeným lze využít v případech, kdy menší 

počet obchodních partnerů se domluvil na určitých poměrně neměnných principech 
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spolupráce včetně rozdělení podílu na nákladech a zisku. Výhodou je i jednoduchá 

organizační struktura, menší náklady na provoz, a větší flexibilita při přijímání 

rozhodnutí. Dále je zde i skutečnost, že podmínky pro udělení živnostenského 

oprávnění nemusí splňovat všichni společníci. Stačí, když tyto podmínky splní alespoň 

jeden společník.(4) 

 

Nevýhodou společnosti s ručením omezeným je naopak komplikovanější přístup k 

dalším financím, větší riziko za škody způsobené špatným rozhodnutím a také poněkud 

komplikovanější způsob převodu obchodních podílů ve společnosti.(1) Další nevýhodu 

také spatřuji ve skutečnosti, že v obchodním rejstříku je uveden každý společník 

společnosti. 

 

 

1.2 Charakteristika akciové společnosti  
 

Obchodní zákoník charakterizuje akciovou společnost jako společnost jejíž základní 

kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Výše základního 

kapitálu společnosti musí odpovídat součtu jmenovitých hodnot akcií, které vydala. 

Akciová společnost se zařazuje mezi kapitálové společnosti.(5) Na rozdíl od společnosti     

s ručením omezeným, která je také někdy označována jako smíšená společnost, se 

akciová společnost považuje za ryzí kapitálovou společnost. Akciová společnost může 

být založena za účelem podnikání, ale také za jiným účelem, pokud to zvláštní zákon 

nezakazuje. To však v praxi nebývá příliš časté.(2)  

 

Podstatou akciové společnosti je vždy základní kapitál, i když není založena za účelem 

podnikání, takže účelem jejího založení je shromáždění základního kapitálu, například k 

zakoupení nemovitosti. Vklady společníků (akcionářů) se v momentě splacení stávají 

vlastnictvím společnosti a tito společníci se stávají akcionáři. Zákon výslovně vylučuje 

osobní ručení akcionáře za závazky společnosti, a to i tehdy, jestliže vklad ještě 

nesplatil celý. Společnost naopak odpovídá za porušení svých závazků celým svým 

jměním, avšak nelze nutit akcionáře, aby na ztráty přispěli dalšími částkami mimo jejich  

upsaný vklad. Obchodní jméno akciové společnosti je název, pod kterým je společnost 
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zapsána v obchodním rejstříku, s povinným dodatkem “akciová společnost“, který je 

možno zkrátit takto: “akc. spol.“ nebo “a. s.“.(3) 

 

Forma akciové společnosti se využívá nejčastěji tehdy, je-li třeba shromáždit větší 

kapitál k uskutečnění podnikatelských akcí zpravidla i od většího počtu osob. Je vhodná 

také k investování volných peněžních prostředků třeba jen na určitou dobu. Vlastnictví 

akciové společnosti je často velmi rozptýleno mezi velký počet osob, ale na druhé 

straně se umožňuje akumulace a koncentrace značného kapitálu. Současně je vlastnictví 

odděleno od přímého řízení společnosti. Pro svůj charakter byla tato forma zvolena také 

pro převod vlastnictví státních podniků, tj. jejich privatizaci.  

 

 

1.2.1 Orgány akciové společnosti 
 

Orgány akciové společnosti výslovně upravenými v obchodním zákoníku jsou valná 

hromada, představenstvo a dozorčí rada. Kromě těchto orgánů může akciová společnost 

zřizovat i další orgány. Zřízení takových orgánů upraví akciová společnost ve 

stanovách, kde také vymezí délku jejich funkčního období, působnost a způsob 

rozhodování.(4) 

 

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje 

valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem 

akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady. Valná hromada se koná 

nejméně jednou ročně ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do půl roku od 

posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo. Představenstvo je povinno 

uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nejméně v jednom celostátně distribuovaném 

deníku, který byl určen stanovami pokud jsou vydány akcie na majitele. U akciové 

společnosti, která vydala akcie na jméno, pak zašle pozvánku každému na adresu dle 

seznamu akcionářů, a to nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.(10) 

 

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž 

jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti, není-li ve stanovách 
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požadována účast vyšší. Není-li valná hromada schopná usnášení, pak představenstvo 

svolá valnou hromadu náhradní. 

 

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud není obchodním 

zákoníkem určeno jinak. Stanovy mohou rovněž vyžadovat vyšší počet hlasů 

potřebných k přijetí usnesení.(11) 

 

O záležitostech taxativně vymezených obchodním zákoníkem rozhoduje valná hromada 

nejméně dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, s některými musí souhlasit 

všichni akcionáři. 

 

Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí společnost a jedná jejím jménem. 

Není-li ve stanovách určeno jinak, jedná za společnost navenek každý člen 

představenstva samostatně. Představenstvo má nejméně tři členy, výjimka je pouze u 

společnosti s jedním akcionářem.(11) 

 

Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení 

účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a 

konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo 

úhradu ztráty v souladu se stanovami. Nejméně jednou ročně předkládá představenstvo 

valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejích majetku. 

Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy.(2) 

 

Dozorčí rada je orgánem společnosti, který zajišťuje vnitřní kontrolu hospodaření 

společnosti i její další činnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na 

podnikatelskou činnost společnosti, přezkoumává všechny typy účetní závěrky a návrh 

na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromady. 

Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy a celkový počet členů musí být dělitelný třemi. 

Dozorčí radu volí valná hromada, pokud jde o společnost s více než 50 zaměstnanci, 

pak jednu třetinu členů dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti. Funkční období člena 

dozorčí rady nesmí přesáhnout 5 let. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem 
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představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle obchodního rejstříku jednat 

jménem společnosti.(2)  

 

 

1.2.2 Založení a vznik akciové společnosti 
 

Založit akciovou společnost mohou jak osoby právnické, tak i osoby fyzické, popřípadě 

i jejich různé kombinace. Na rozdíl od osobních společností je možné, aby akciová 

společnost byla založena i jednou osobou, musí se však jednat o osobu právnickou. 

Ačkoli fyzická osoba nemůže být sama jediným zakladatelem akciové společnosti,  

soustředění akcií v rukou jediné fyzické osoby nemá za následek zrušení akciové 

společnosti a není pro zrušení akciové společnosti ani důvodem.(10) 

 

a) Založení akciové společnosti 
 

Společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li tento právnická osoba, jinak 

dvěma nebo více zakladateli. Zakládají-li společnost dva a více zakladatelů, uzavřou 

zakladatelskou smlouvu, pokud společnost zakládá pouze jeden zakladatel, pak ji 

zakládá zakladatelskou listinou. Součástí zakladatelské smlouvy nebo listiny musí být i 

stanovy společnosti a musí mít formu notářského zápisu.(6)  

 

Obchodní zákoník zná dva základní způsoby založení akciové společnosti. První z nich 

je pojmenován jako založení na základě veřejné nabídky akcií a druhým, způsobem je 

založení na bez veřejné nabídky akcií.(3) 

 

Základní kapitál společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 

20.000.000,- Kč, nestanoví-li zákon jinak. Základní kapitál společnosti založené bez 

veřejné nabídky musí činit alespoň 2.000.000,- Kč. 

 

1. Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií 
 

Založení akciové společnosti na základě veřejné nabídky akcií není v současné době v 

České republice obvyklé, a to zejména z toho důvodu, že jde o poměrně složitý postup. 

V tomto případě zakladatelé neupisují celý základní kapitál, který u tohoto způsobu 
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založení činí 20 000 000,- Kč, ale potřebují získat zdroje financování z „vnějšku“ (od 

investorů) a to právě tak, že učiní veřejnou nabídku akcií. Veřejnou nabídkou akcií se 

rozumí sdělení širšímu okruhu osob, které obsahuje informace o nabízených cenných 

papírech (akciích) a o podmínkách jejich nabytí, které jsou dostatečné k tomu, aby 

investor tyto akcie koupil nebo upsal – tedy jde o veřejný návrh smlouvy.  

 

Nelze upisovat akcie nepeněžitými vklady a upsané akcie musí být alespoň z 10ti % 

splaceny. Každému upisovateli, který splatí alespoň část vkladu před zápisem akciové 

společnosti do obchodního rejstříku vydá správce vkladu písemné potvrzení, jenž je po 

zápisu akciové společnosti do obchodního rejstříku vyměněno za zatímní list (pokud 

upsané akcie nejsou stále zcela splaceny) či za akcie.(2) 

 

Ustavující valná hromada se může konat jen když byly účinně upsány akcie v hodnotě 

navrhovaného základního kapitálu a bylo splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty 

akcií a jen pokud se jí účastní upisovatelé alespoň poloviny upsaných akcií. Ustavující 

valná hromada rozhoduje o založení a.s., schvaluje stanovy a.s. a volí orgány 

společnosti. 

 

2. Založení společnosti bez veřejné nabídky 
 

Zde je situace daleko jednodušší a právní úprava čítá pouze 4 paragrafy. Nutné je 

zmínit, že všichni upisovatelé jsou zároveň zakladatelé. Tito zakladatelé mají funkci 

ustanovující valné hromady. Rozhodnutí, které jinak vykonává valná hromada, musí být 

obsažena v zakladatelské listině.(15) 

 

Zkladním předpokladem dle patřičných ustanovení obchodního zákoníku je dohoda 

zakladatelů v zakladatelské smlouvě, že v určitém poměru upíší akcie na celý základní 

kapitál společnosti. V takovém případě se nevyžaduje veřejná nabídka akcií. Z toho 

plyne, že zakladatelé musí tak jako ustavující valná hromada přijmout rozhodnutí o 

založení společnosti, schválit stanovy, zvolit orgány společnosti a schválit předmět 

nepeněžitých vkladů, má-li se vklad splácet nepeněžitým vkladem.  
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Z výše uvedeného plyne, že k založení společnosti bez veřejné nabídky akcií postačí 

uzavření zakladatelské smlouvy ve formě notářského zápisu nebo pořízení zakladatelské 

listiny ve formě notářského zápisu, jež musí obsahovat i rozhodnutí přijímaná jinak na 

ustavující valné hromadě.  

 

b) Vznik akciové společnosti 
 

Založením akciové společnosti ještě společnost právně nevznikla. K tomu se vyžaduje 

zápis do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud zapíše společnost do obchodního 

rejstříku teprve tehdy, pokud je prokázáno, že vše je v souladu s obchodním zákoníkem. 

 

Zákon odlišuje vznik společnosti a založení společnosti. Společnost může být založena 

oběma výše popsanými způsoby, avšak vzniká až dnem, ke kterému byla zapsána do 

obchodního rejstříku. Rejstříkovému soudu podává návrh na zápis představenstvo, jehož 

všichni členové jej musí podepsat. Maximální doba pro podání návrhu je stanovena na 

90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného 

podnikatelského podnikání. Pokud není dodržena tato lhůta pro podání, nelze již tento 

návrh na zápis do obchodního rejstříku podat znovu. Před zápisem do obchodního 

rejstříku přezkoumá rejstříkový soud, zda jsou splněny všechny podmínky pro zápis. 

Pokud je prokázáno, že jsou splněny všechny podmínky pro zápis, povolí potom 

rejstříkový soud zápis společnosti do obchodního rejstříku.(3) 

 

 

1.2.3 Akcie 
 

Akcie je majetkový cenný papír, se kterým jsou spojena práva a povinnosti akcionáře. 

Vyjadřuje vlastnickou pozici nebo podíl na základním kapitálu společnosti. Základní 

povinností akcionářů je povinnost splatit emisní kurs akcií a vlastnictví akcie 

představuje právo na firemních aktivech a ziscích. 

 

Akcie jsou vydávány jednak v podobě listinného cenného papíru nebo v podobě 

zaknihovaného cenného papíru (Podoba cenného papíru). Nezávisle na své podobě musí 

akcie obsahovat:  
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1. obchodní firmu a sídlo (Sídlo právnické osoby) společnosti, 

2.  jmenovitou hodnotu, 

3.  označení formy akcie, u akcie na jméno i obchodní firmu, název nebo 

  jméno akcionáře 

4.  výši základního kapitálu (Základní kapitál obchodní společnosti) a počet 

  akcií k datu emise akcie, 

5.  datum emise.(3) 

 

Obchodní zákoník upravuje dvě formy akcií: 

 

a) akcie na majitele – Akcie na majitele, nebo-li akcie na doručitele se převádí 

smlouvou a to předáním nebo tradicí v rámci rodiny. Kdo jej drží, je majitelem akcie a 

může vykonávat práva spojená s touto akcií. Akcie na majitele je cenným papírem 

obsahujícím slova na majitele, na doručitele. 

 

b) akcie na jméno – Akcie na jméno je cenným papírem, který obsahuje jméno majitele 

vykonávajícího práva akcionáře. Akcie na jméno je obchodovatelným cenným papírem. 

Akcii na jméno lze tedy převádět a toto je dané zákonem o cenných papírech. 

 

 

1.2.4 Výhody a nevýhody akciové společnosti.  
 

Ze základních výhod akciové společnosti oproti společnosti s ručením omezeným je 

zajisté absence minimálního zákonem předepsaného podílu společníka na společnosti. 

Ve společnosti s ručením omezeným  musí činit podíl společníka alespoň 20 000 Kč na 

základním kapitálu, v rámci akciové společnosti není minimální hodnota akcie 

upravena. Také počet akcionářů není zákonem stanoven, zatímco u společnosti 

s ručením omezeným je maximální počet 50 společníků.(1)  

 

Za největší výhodu oproti společnosti s ručením omezeným je zajisté možnost mnohem 

jednoduššího převodu podílu ve společnosti na další osobu. Převod obchodního podílu 

ve společnosti s ručením omezeným vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými 

podpisy, u akciové společnosti může být mnohem volnější. V žádném případě se 
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nejedná o vyčerpávající výčet rozdílů. Skutečností, že určité činnosti mohou vykonávat 

pouze právnické osoby zákonem vymezené formy (např. činnost bank či investičních 

fondů mohou vykonávat pouze akciové společnosti), se nemusíme zabývat.  

 

Zajímavou a nepochybně také velkou výhodou oproti společnosti s ručením omezeným 

je fakt, že spolumajitelé akciové společnosti nejsou tak viditelní jako ve společnosti 

s ručením omezeným. Pokud má totiž akciová společnost více než jednoho akcionáře, 

do obchodního rejstříku se akcionáři nezapisují, zatímco ve společnosti s ručením 

omezeným se do obchodního rejstříku povinně zapisuje každý společník bez ohledu na 

jejich počet. 

 

Akciová společnost je dále vhodná pro podnikání požadující velký kapitál, který sami 

zakladatelé společnosti nemohou vložit. Základní kapitál akciové společnosti musí činit 

nejméně 2 000 000,-Kč pokud jde o založení bez veřejné nabídky akcií. V případě 

založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií požaduje obchodní zákoník jako 

minimální výši základního kapitálu 20 000 000,-Kč.  

 

Záporem této formy podnikání jsou vyšší náklady spjaté s fungováním společnosti        

a přijímáním kolektivních rozhodnutí a složitá organizační struktura.  

 

 

1.3 Změna právní formy obchodní společnosti 
 

Dříve obchodní zákoník považoval změnu právní formy za obdobnou transakci jako je 

akvizice. Původní společnost v původní právní formě zanikala a vznikala nová 

společnost v nové právní formě. Navíc stará právní úprava požadovala ocenění majetku 

a závazků zanikající společnosti a určení výše vkladů do nástupnické společnosti. Na 

změnu právní formy se pohlíželo v podstatě jako na vklad podniku. V důsledku toho 

mohla nová nástupnická společnost vykázat „nový“ vlastní kapitál a majetek a závazky 

v novém ocenění. Docházelo tak k přeceňovacímu efektu, který se mohl projevit                 

v závislosti na ocenění novou výší vkladů. Rozdíly mezi oceněním znalcem a účetními 

hodnotami se pak účtovaly jako opravná položka k nabytému majetku. 
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Podle současného znění obchodního zákoníku je pojetí změny právní formy zásadně 

odlišné. Při změně právní formy nedochází k žádné transakci s podnikem společnosti. 

Změnou právní formy společnost nezaniká, ani nepřechází její jmění na právního 

nástupce. Dochází pouze ke změně jejích vnitřních právních poměrů a právního 

postavení jejích společníků. Právní účinky změny právní formy nastávají ke dni zápisu 

změny právní formy do obchodního rejstříku.(3) 

  

Z praktického hlediska je změna právní formy poměrně náročný proces, při jehož 

realizaci se společnost nevyhne úzké spolupráci s některými specialisty, jako jsou 

například právníci, notář, účetní, auditor, či znalec v oblasti oceňování majetku.  

 

 

1.3.1 Význam změny právní formy 
 

V průběhu života obchodní společnosti může nastat situace, kdy její stávající forma 

přestane společníkům vyhovovat. Důvody mohou zpravidla úzce souviset s výhodami    

a nevýhodami její konkrétní formy. S jistým zjednodušením je možno konstatovat, že 

„osobní“ společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost)                  

se hodí spíše pro drobné či rodinné podnikání. Oproti tomu „kapitálové“ společnosti 

(společnost s ručením omezeným a především akciová společnost) jsou formami 

vhodnými pro rozsáhlejší podnikání. Ovšem ani společnost s ručením omezeným 

nemusí být ve vyšším stadiu vývoje dostatečně velká.(7)  

 

Příkladem by mohla být úspěšně podnikající společnost s ručením omezeným, jejíž 

společníci časem zjistí, že pro další expanzi, zejména získání dalšího kapitálu                

a snadnější nakládání s ním, by byla vhodnější forma akciové společnosti.  

 

Obecně platí, že každou obchodní společnost lze přeměnit na libovolnou jinou obchodní 

společnost či družstvo. 

 

 

 

 

24  



1.3.2 Předmět změny právní formy a její důvody 
 

Předmětem změny právní formy společnosti je již v úvodu zmíněná malá rodinná 

společnost zabývající se zajištěním a montáží automatizační techniky, a dodávkou a 

montáží elektroinstalačních zařízení silnoproudu a slaboproudu. Tato společnost se řadí 

mezi malé společnosti, kdy prozatím je tuto společnost schopen řídit a kontrolovat 

jediný společník, který je i jednatelem společnosti. Ovšem vzhledem k pozitivnímu 

vývoji, který společnost zaznamenala minulí rok a také vzhledem k plánovanému 

rozvoji, který by se tento rok měl realizovat, je zde předpoklad, že se společnost rozšíří 

na tolik, že zde bude nezbytné řešit jednak, jak otázku organizace vedení a kontroly, tak 

otázku vlastnickou a majetkovou.   

 

Obchodní společnost, která vstupuje na nové trhy na které doposud neměla přístup, se 

začíná rozvíjet směrem, který je pro ni novým, zcela odlišným od toho na kterém působí 

doposud. Tyto vstupy do nového prostředí si žádají zajištění nových opatření jak ve 

sféře vnitropodnikové, tak i v okolí podniku. 

 

 

1.4 Právní, účetní a daňové aspekty při změně právní formy 

obchodní společnosti 
 

Právní, účetní a daňové aspekty jsou jedna z nejdůležitějších částí zjištěných poznatků. 

Při procesu změny právní formy obchodní společnosti jsou tyto aspekty spolu úzce 

spjaty a je třeba dbát na jejich vzájemnou propojenost. 

 

 

1.4.1 Právní aspekty 
 

Tato kapitola je věnována základní právní úpravě při změně právní formy obsažené v 

obchodním zákoníku. Je zde uveden jasný přehled všech právních kroků, které musí 

společnost s ručením omezeným při změně právní formy na akciovou společnost učinit 

k úspěšnému realizování přeměny.  
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Proces přeměny obchodní společnosti lze rozdělit na fázi přípravnou, kdy se shromáždí 

veškeré podklady pro změnu právní formy společnosti, a dále fázi realizační, kdy je 

změna právní formy zapsána do obchodního rejstříku. 

 

a) Fáze přípravná 
 

Základním právním úkonem, na jehož základě může dojít ke změně právní formy, je 

zpracování písemného návrhu na rozhodnutí o změně právní formy.  

 

Podle ustanovení § 69d odst. 4 ObchZ statutární orgán společnosti vyhotoví písemnou 

zprávu, v níž odůvodní návrh z právního a ekonomického hlediska a současně 

charakterizuje právní postavení společníků po změně právní formy. Zpráva o změně 

právní formy ovšem není vyžadována, má-li společnost jen jednoho společníka, nebo 

jsou-li všichni společníci statutárním orgánem nebo jeho členy, anebo všichni společníci 

souhlasí s tím, že zpráva o změně právní formy nebude zpracována. V této zprávě jsou 

zapracovány veškeré nezbytné informace související s úspěšným realizováním změny 

právní formy společnosti. Základním přípravným rozhodnutím při změně právní formy 

společnosti je určení dne (rozhodný den), k němuž bude zpracován návrh na rozhodnutí 

o změně právní formy (den zpracování změny právní formy, neboť k tomuto dni se váže 

několik právních následků). K tomuto dni je společnost povinna sestavit účetní závěrku 

a ocenit své jmění posudkem znalce, pokud takové ocenění zákon vyžaduje.(3)  

 

Při změně právní formy na akciovou společnost se nechá znalcem zpracovat posudek ve 

kterém znalec uvede, zda výše čistého obchodního majetku odpovídá alespoň výši 

základního kapitálu společnosti podle návrhu na rozhodnutí o změně právní formy. 

 

Společnost je povinna vyhotovit ke dni zpracování změny právní formy mezitímní 

účetní závěrku. Z praktického hlediska je příznivější když se rozhodneme pro změnu 

právní formy k rozvahovému dni společnosti k němuž sestavujeme řádnou účetní 

závěrku. Odpadají nám tímto zbytečné náklady spjaté se sestavováním mezitímní účetní 

závěrky. Údaje, z nichž bude sestavena účetní závěrka k rozhodnému dni změny právní 

formy, nesmí být starší  než tři měsíce počítáno ke dni, v němž bude přijato rozhodnutí 

valné hromady o změně právní formy. Z toho plyne, že má-li být podkladem pro 
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rozhodnutí o změně právní formy řádná účetní závěrka, musí se valná hromada konat do 

třech měsíců od sestavení této konečné účetní závěrky.   

 

Záměr přijmout rozhodnutí o změně právní formy na akciovou společnost se musí 

zveřejnit v obchodním věstníku nejméně 15 dnů přede dnem konání valné hromady, jež 

má přijmout rozhodnutí o změně právní formy. U společnosti s ručením omezeným se  

k přijetí rozhodnutí o změně právní formy vyžaduje rozhodnutí (usnesení) valné 

hromady. O rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis. K přijetí 

rozhodnutí o změně právní formy na akciovou společnost je zapotřebí souhlasu alespoň 

tří čtvrtin hlasů společníků přítomných na valné hromadě. Toto v našem případě nečiní 

žádné potíže, poněvadž společnost má pouze jednoho společníka.(6) 

 

Rozhodnutí o změně právní formy musí obsahovat stejné náležitosti jako návrh tohoto 

rozhodnutí s tím, že místo návrhu stanov akciové společnosti obsahuje již její 

stanovy.(7)  

 

b) Fáze realizační 
 

Realizační fáze začíná podáním návrhu na zápis změny právní formy do obchodního 

rejstříku. Tento návrh se všemi náležitostmi podle § 69e ObchZ podává jménem 

společnosti s ručením omezeným jednatel společnosti, nebo za ni podává návrh 

zástupce na základě plné moci.  

 

K návrhu na zápis změny právní formy do obchodního rejstříku je třeba též přiložit: 

1. rozhodnutí o změně právní formy (dvojmo, z toho jednou uložení do 

sbírky listin), 

2. zprávu o změně právní formy, pokud ji zákon vyžaduje. (v našem případě 

je má společnost jen jednoho jednatele a v takovém případě není zákonem 

zpráva vyžadována, tudíž nebyla vyhotovena), 

3.  povolení příslušných státních orgánů, 

4.  doklady o poskytnutí jistoty, 
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5.  mezitímní účetní závěrku, včetně zprávy auditora, je-li takové ověření 

předepsáno, sestavenou ke dni zpracování změny právní formy (dvojmo, z 

toho jednou uložení do sbírky listin).(6) 

 

V případě, že soud dojde k závěru, že jsou splněny předpoklady pro zápis změny právní 

formy do obchodního rejstříku, rozhodne soud o povolení obsahu zápisu do obchodního 

rejstříku usnesením a ve výroku uvede též den zápisu. V návrhu na změnu právní formy 

může navrhovatel též uvést den, k němuž provedení zápisu v obchodním rejstříku 

navrhuje. Ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku nastanou účinky 

změny právní formy společnosti (právnická osoba změní svou právní formu, změní se 

vnitřní právní poměry společnosti a změní se právní postavení společníků).  

 

 

1.4.2 Účetní aspekty  
 

Základní právní úpravou týkající se účetní problematiky při změně právní formy 

obchodní společnosti jsou příslušná ustanovení obchodního zákoníku, zákon o 

účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. A dále vyhláška MF č. 

500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. 

 

a) Účetní závěrka 
 

Společnost je povinna vyhotovit ke dni zpracování změny právní formy tzv. mezitímní 

účetní závěrku, pokud den zpracování této změny není rozvahovým dnem. V tom 

případě by pak stačila řádná účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni. 

 

Mezitímní či řádná účetní závěrka musí být ověřena auditorem, pokud přeměňovaná 

společnost podléhá zákonnému auditu. Při sestavování mezitímní účetní závěrky účetní 

jednotky neuzavírají účetní knihy, ale provádějí inventarizaci jen pro účely zjištění výše 

vlastního kapitálu.  
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Vlastní kapitál v účetní závěrce ke dni zpracování změny právní formy totiž nesmí být 

nižší než základní kapitál, který je uveden v návrhu rozhodnutí o změně právní formy. 

V opačném případě změna právní formy není přípustná.  

 

Společnost je dále povinna sestavit tzv. konečnou účetní závěrku (řádnou nebo 

mimořádnou) ke dni, předcházejícímu den zápisu změny právní formy do obchodního 

rejstříku a zahajovací rozvahu ke dni zápisu změny právní formy do obchodního 

rejstříku.  

 

Konečnou účetní závěrku mají povinnost sestavit pouze veřejná obchodní společnost a 

dále společnosti či družstva, které při změně právní formy podávají daňové přiznání 

podle zákona o daních z příjmů. Platí to tedy pro změnu právní formy komanditní 

společnosti na jinou obchodní společnost nebo družstvo anebo změnu právní formy 

akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou 

obchodní společnost nebo komanditní společnost.(3)  

 

b) Oceňování majetku 
 

Při změně právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, musí 

společnost nechat ocenit své jmění ke dni změny právní formy posudkem znalce 

jmenovaného soudem. Povinnost ocenit jmění posudkem znalce je odůvodněna tím, že 

jde o změnu právní formy na kapitálovou společnost, takže musí být na jisto postaveno, 

zda čistý obchodní majetek dosahuje alespoň předpokládané výše základního kapitálu. 

Dále zákon o účetnictví stanovuje, že v těchto případech je nutné ocenit majetek            

a závazky reálnou hodnotou. Jednotlivé složky majetku, které se reálnou hodnotou 

oceňují jsou v zákoně taxativně vymezeny. Toto ocenění se promítá v konečné účetní 

závěrce společnosti měnící svou právní formu a v zahajovací rozvaze společnosti           

s nástupnickou právní formou.(6) 
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1.4.3 Daňové aspekty 
 

Daňové povinnosti představují další významnou oblast při realizaci změny právní formy 

společnosti. Účetní a daňové systémy jsou totiž se sebou velmi těsně spjaty. České 

účetnictví, které se podřizuje potřebě zjistit daňový základ pro výpočet odvodové 

povinnosti, je tedy pod silným tlakem daňových zákonů. Stejně tak i finanční pozice 

společnosti a její výsledek hospodaření jsou významně ovlivňovány daňovou 

problematikou. 

 

a) Zákon o daních z příjmů 
 

Z daňového hlediska se pro potřeby změny právní formy obchodní společnosti, lze řídit 

zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

 

Převodem podniku nebo jeho samostatné části na společnost se pro účely tohoto zákona 

rozumí postup, při kterém společnost převádí, bez toho, aby zanikla, podnik nebo jeho 

část, která představuje samostatný organizační a funkční celek sloužící k provozování 

jednoho nebo více předmětů podnikání na jinou společnost tak, že za převedený podnik 

nebo jeho samostatnou část získá převádějící společnost podíl v přijímající společnosti 

nebo se zvýší její vklad do základního kapitálu přijímající společnost.(18)  

 

Nabývací cenou podílu v přijímající společnosti je cena převedeného podniku nebo jeho 

samostatné části, jak byl oceněn pro nepeněžitý vklad podle zvláštního právního 

předpisu. 

 

Příjmy nástupnické společnosti vzniklé při změně právní formy v souvislosti s 

oceněním převáděného majetku a závazků pro účely převodu podniku nebo jeho 

samostatné části se nezahrnují do základu daně. 

 

U hmotného a nehmotného majetku, který přešel na nástupnickou společnost v důsledku 

změny právní formy společnosti se pokračuje v započatém odpisování zanikající 

společnosti. V případě, že dochází ke změně právní formy společnosti k jinému datu než 

k 1.1, přeměňovaná společnost, která zaniká ke dni předcházejícímu rozhodného dne 
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změny právní formy, uplatní pouze jednu polovinu ročního odpisu a druhou polovinu 

ročního odpisu uplatní nástupnická společnost.(18)  

 

b) Daň z příjmů právnických osob 
 

Zdaňovací období u daně z příjmů je vymezeno jako období od rozhodného dne změny 

právní formy do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém došlo k 

zapsání změny právní formy do obchodního rejstříku. Znamená to tedy, že zdaňovací 

období je shodné s účetním obdobím.  

 

b) Daň z přidané hodnoty 
 

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty považuje za rozhodující den, kdy je 

změna právní formy zapsána do obchodního rejstříku. Ke dni zápisu změny právní 

formy společnosti do obchodního rejstříku, která byla plátcem se stávají plátci všechny 

osoby, na které přechází nebo je převáděno jmění společnosti. Do 15 dnů ode dne 

zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku je třeba předložit přihlášku k 

registraci.(19)  

 

c) Daň z nemovitosti 
 

Vzhledem k tomu, že se daň vyměřuje podle stavu k 1. 1. roku a přiznání se podává do 

31. 1., podá jej společnost, která bude v rámci změny právní formy zanikat s vyjímkou 

případu, kdy společnost zanikne v období od 1. 1. do 31. 1., v této situaci podává 

daňové přiznání právní nástupce.(20) 

 

d) Daň z převodu nemovitostí 
 

Přechod jmění obchodních společností na jejich právní nástupce v rámci změny právní 

formy je od daně osvobozen, ale povinnost podat daňové přiznání k dani z převodu 

nemovitostí zde existuje. 
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Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je zanikající společnost v rámci změny právní 

formy, ale přiznání ve skutečnosti podává právní nástupce, kde je uveden přechod 

daňové povinnosti zaniklé právnické osoby.(21) 

 

 

1.5 Náročnost změny právní formy 
 

Změna právní formy obchodní společnosti je náročný proces ve všech směrech, kdy je 

potřeba zaměřit se na všechna možná úskalí, která je potřeba vyřešit. Také je potřeba 

předpokládat časovou náročnost přeměny a dbát na včasné splnění jednotlivých úkolů 

v procesu přeměny.  

 

a) Časová náročnost 
 

Proces změny právní formy společnosti je i časově náročnou záležitostí. Při procesu 

změny právní formy, pokud jsme stanovili, že rozhodným dnem změny právní formy 

obchodní společnosti bude den rozvahový, musíme předpokládat časovou náročnost 

tohoto procesu. Pro jasnější přehlednost jsme si stanovili časovou osu podle které se 

můžeme řídit. 

 

Schéma č. 1  Časová osa postupu změny právní formy obchodní společnosti 
 

   rozhodný den účetní závěrka valná hromada zápis změny 

 

 01. 01. 2008 31. 03. 2008 30. 06. 2008 30. 09. 2008  

 nejdéle tři měsíce nejdéle tři měsíce nejdéle tři měsíce 
 

zdroj: vlastní zpracování 

  

b) Finanční náročnost přeměny společnosti 
 

Samozřejmostí při změně právní formy obchodní společnosti jsou jisté finanční 

náklady. Tyto náklady je ovšem velmi obtížné vyjádřit v momentě před realizací změny 

právní formy. V každém případě musíme počítat s výdaji za notářský zápis, opisy kopií, 
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náklady spojené s vydáním akcií, správní poplatky, daňové odvody, odměny auditorům 

a znalcům za ocenění majetku a v neposlední řadě také za spolupráci s advokáty.  

 

Novela zákona o dani z příjmu problematickou oblast nákladů spojených s přeměnou 

příliš neřeší. Za náklady před rozhodným dnem, lze považovat náklady podobné těm, 

které vznikají při likvidaci společnosti a jsou tedy náklady běžného období. § 24p odst. 

2 zákona o dani z příjmů uvádí za daňově uznatelné náklady ty výdaje k jejichž úhradě 

je poplatník (nástupnická společnost), povinen na základě zvláštních zákonů.(14) 

 

V případě nerovnoměrného vynaložení nákladů na změnu právní formy, kdy byla 

vynaložena významná část výdajů na uskutečnění přeměny před rozhodným dnem, lze 

navrhnout rozlišení nákladů. Určitá část nákladu bude pak uplatněna, až v následujícím 

daňovém období.  

 

Náklady na změnu právní formy, které by vznikly po rozhodném dni, lze považovat za 

náklady běžného období nebo za zřizovací výdaje.(7) 
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2 Analýza problému a současné situace 
 

Pro změnu právní formy obchodní společnosti, kterou se chystáme učinit k dalšímu 

rozvoji společnosti je třeba vyhotovit několik důležitých ekonomických analýz a 

zhodnotit jejich výsledky. 

 

 

2.1 Charakteristika zkoumané obchodní společnosti 
 

Obchodní společnost, která je předmětem změny právní formy byla založena v roce 

1994 třemi společníky a v právní formě společnosti s ručením omezeným. Jako předmět 

podnikání byl zvolen všem společníkům blízký obor a to opravy a montáž elektrických 

zařízení. Společnost si poměrně za krátkou dobu získala přízeň některých odběratelů se 

kterými udržovala intenzivní spolupráci. Díky těmto partnerům byla schopna zkvalitnit     

a také rozšířit své služby, které byla schopna nabídnou i jiným více náročným 

potencionálním zákazníkům. Společnost se začala rozšiřovat, získala několik 

zajímavých zakázek, které vyžadovali více pracovníků a více prostoru. V důsledku toho 

se společnost přestěhovala do větších prostor v centru města, kde byly i větší dílenské 

prostory a začala se věnovat i výrobě rozváděčových skříní.  

 

Během šesti let působení na trhu byla společnost schopna nabídnou v podstatě 

jakoukoliv realizaci týkající se dodávky a montáže elektroinstalací a měřící a regulační 

techniky od počáteční projektové dokumentace až po konečnou revizní zprávu.  

 

Společnost vedou již jen dva společníci a celkový počet zaměstnanců se pohybuje 

kolem deseti plus externí pracovníci, společnost se řadí mezi malé společnosti. V této 

době ovšem přichází zlomoví zvrat, kdy i druhý společník oznamuje odchod. 

Společnost tímto přechází na jediného majitele, který již zaběhlou společnost vede s 

úspěchem dál.  

 

Fakt toho, že společnost vlastní již jen jeden majitel, nám nabízí velkou volnost v 

rozhodování, investování a určování dalšího vývoje společnosti. Vzhledem k tomu, že 

poslední ze tří společníků již jako fyzická osoba investoval nemalé zdroje do budování 
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vinného sklepa, v jehož možnostech a ve vinařství celkově viděl veliký potenciál, 

rozhodl se v tomto pokračovat. Byla vyřízena další živnostenská oprávnění, začalo se 

jednat s úřady, zemědělci, projektanty. Zakoupilo se několik pozemků v okolí vinného 

sklepa, a na vetší části z nich byl vysázeny vinice.  

 

Postupem času kdy z jednoho nápadu se rodil druhý bylo jasno, že k vinnému sklepu  

musí být ubytování, k ubytování patří rekreace u vody, u vody občerstvení, k 

občerstvení muzika atd. Postupem se kupovaly další pozemky a před vinným sklepem 

se začal během let formovat areál o rozloze cca 3ha, který nabízí vše co k rekreaci patří. 

Ubytování s dostatečnou kapacitou, bylo vybudováno přírodní koupaliště, stánek           

s občerstvením a letní amfiteátr pro pořádání koncertů a jiných kulturně-společenských 

akcí, který pojme až 1500 návštěvníků. 

 

Dnes se dostáváme do fáze, kdy vše je vybudováno do provozuschopného stavu a kdy je 

třeba oddělit jeden fungující podnik od toho druhého, který je u začátku svého rozvoje. 

Dnes víme, že provoz vinařství se vším co nabízí areál, kterého je součástí, je schopno 

života a je jen otázkou času kdy tento se bude muset nějakým způsobem eliminovat od 

fungující společnosti, která umožnila toto vybudovat. 

 

 

2.2 Analýza problému rozvoje zkoumané společnosti 
 

Po předchozí stručné charakteristice společnosti, kdy v jejím závěru jsme se dostali k 

problematice toho co nás vlastně vede k myšlence na změnu právní formy, můžeme 

přistoupit k hlubšímu rozboru daného problému, který vyvstává z předpokládaného 

rozvoje obchodní společnosti. 

 

Společnost se svým obratem, rozpětím organizační struktury a velikostí řadí mezi malé 

společnosti a tento stav je v této fázi vyhovující vzhledem k aktivitám, které společnost 

vyvíjí ve své hlavní podnikatelské činnosti a dále činnosti, které soustřeďuje ve své  

vedlejší činnosti. Do budoucna je zde předpoklad, že význam jednotlivých aktivit, 

kterými se společnost zabývá se mohou měnit, ale toto není předmětem naší práce.  
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Vzhledem k celkové náročnosti oživení tohoto dlouhodobého projektu je třeba mít na 

mysli zajištění kvalitního fungování celého komplexu, jak po stránce managementu, tak 

i marketingu. Zajištění personálního obsazení, komunikaci s dodavateli, obchodními 

partnery, agenturami, umělci. Je třeba řešit organizační strukturu provozu, vymezit 

pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků. Také je třeba zabezpečit provoz 

účetně a ekonomicky. Oddělit tento subjekt od fungující společnosti pro přehlednost 

nákladů a výnosů. V neposlední řadě je potřeba řešit majetkové poměry pro jasnější 

dělení dividend i jednoduššímu převodu majetků mezi vlastníky. 

 

Problém který spatřujeme jako nejzásadnější, je jednotlivá odpovědnost osob a 

neprovázanost odpovědnosti těchto osob. V případě vstupu možných nepředvídatelných 

faktorů, které mohou ovlivnit schopnost klíčových osob jednat, by mohl mít za následek 

nepříznivý vliv na další chod společnosti. Je potřeba zajistit takovou organizační 

strukturu, kterou jsme schopni tomuto předejít. Také je poněkud komplikované 

vlastnictví majetku ve společnosti, což by mohlo znamenat určité komplikace v jistých 

situacích. Je potřeba všechen majetek soustředit do jedné společnosti, kdy jsme schopni 

jej snáze kontrolovat a máme větší možnost s ním efektivněji nakládat. 

 

 

2.3 Analýza současné situace společnosti 
 

Analýza trhu je jedním z nejdůležitějších ukazatelů potřebných k získání objektivních 

informací vedoucích nás ke konečným závěrům, na základě kterých lze rozhodovat o 

změně právní formy obchodní společnosti.  

 

 

2.3.1 Ekonomický rozvoj 
 

Od počátku svého působení na trhu usilovala společnost o vytvoření kvalitního zázemí 

včetně výrobních prostor sloužících k výrobě rozváděčových skříní, které jsou nedílnou 

součástí většiny realizovaných zakázek v oboru společnosti. Toto byl jeden z prvních 

kroků vedoucích k vytvoření podmínek pro další možný rozvoj společnosti. V závislosti 

na schopnosti vyrábět a dodávat rozváděčové skříně se začala společnost zabývat 
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projekcí těchto skříní, dodávkou software a hardware pro řízení technologií a 

následným servisem těchto zařízení, které společnost začala ve větší míře dodávat svým 

odběratelům.  

 

Díky schopnosti dokázat realizovat celé dílo komplexně od zhotovení projektové 

dokumentace,  přes zajištění montáže a dodávek technologických částí, výrobu 

rozváděčových skříní, zhotovení software, předání konečné revizní zprávy a v častějších 

případech i schopnost servisu, si společnost získala několik velmi významných 

zákazníků, kteří v budoucnu budou mít velký význam na dalším růstu společnosti. 

 

Téměř v polovině období, kdy společnost působí na trhu, je tato schopna nabídnout 

svým zákazníkům kvalitní služby v oblasti měřící a regulační techniky a stále zvyšuje 

kvalitu výroby rozváděčových skříní, v kterých je spatřen velký potenciál. Společnost 

začíná vyrábět rozvaděče pro společnost zabývající se řízením turbín a rozvaděče pro 

tuto společnost jsou vyváženy do celého světa. Také upevňuje své postavení u 

některých regionálních společností zajišťujících kompletní správu budov a příslušných 

stanovišť. 

 

V tomto období se začíná odrážet i úsilí celé společnosti vynaložené za předešlá léta. 

Obrat společnosti se počátkem roku 2000 začíná zvyšovat. Zatímco mezi lety 1996 až 

1999 se zvýšil sotva o necelou čtvrtinu, tak v roce 2001 již o celou polovinu oproti 

předcházejícímu účetnímu období.  

 

V letech 2002 až 2007 se společnost stabilizovala a navýšení obratu společnosti každým 

rokem činí cca 15% obratu předešlého období. Společnost každým rokem vykazuje zisk 

ze své podnikatelské činnosti a je schopna dostát svým závazkům vůči dodavatelům. 

Vývoj společnosti je pozitivní a stabilizovaný. i když nemalé investice mají zajisté 

negativní dopad na celkový provoz společnosti. Můžeme ovšem konstatovat, že díky 

schopnému managementu a dlouholetým zkušenostem v odvětví lze pružně reagovat na 

úskalí, která vyplívají z investic vkládaných do budování vinařství a kulturně-

společenského areálu.  
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Je předpoklad, že obrat v roce 2008 vzroste minimálně o 30% oproti předešlému 

období, neboť obrat za první čtvrtletí tohoto roku je téměř o 60% vyšší oproti roku 

minulému. Také se očekávají výnosy z provozu vinného sklepa, ubytování a z pořádání 

kulturních a společenských akcí. Tyto lze ale vzhledem k náročnosti, nedostatečným 

zkušenostem a především díky opatrnosti stěží předpokládat či vyjádřit.  

 

Je obtížné vyjádřit možnost úspěchu spuštění provozu celého areálu, neboť náklady 

vyplívající z provozu jsou neustálé a mnohdy i velice nečekané. Velkou roli také hrají 

meteoroligické podmínky, poněvadž se jedná o letní amfiteátr a úspěch pořádaných akcí 

je na těchto závislý.  

 

Chtěl bych jen podotknout, že velkou výhodu k dnešnímu dni, nacházím ve skutečnosti, 

že zmiňovaný letní kulturně-společenský areál a vinný sklep je již dnes schopen svým 

provozem pokrýt náklady potřebné na svůj provoz a poskytnout částečné prostředky na 

nezbytné náklady vyžadující zkvalitnění svého zázemí.   

 

Graf č. 1 Obrat společnosti BONOS spol. s r. o. 

vývoj obratu společnosti

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

rok

ob
ra

t

obrat

 
 Zdroj: vlastní zpracování  
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2.3.2 PEST analýza 
 

PEST analýza přináší výčet různých faktorů, zabývajících se analýzou makrookolí, 

které ovlivňují podnikatelskou činnost.(12) 

 

Politické faktory 
 

Vývoj zákonů – vývoj zákonů se zajisté dotýká každého podnikatelského subjektu ať 

již v ČR nebo v jiných zemích. Mění se vlády, mění se zákony, změna zákonů může mít 

pozitivní i negativní dopad na společnost, také zaleží na tom v jakém oboru společnost 

působí. Některých podnikatelských subjektů se nemusejí týkat změny mající vliv na 

chod jiných subjektů. V případě námi zkoumané společnosti se dá, co se změn 

v zákonech týká, hovořit spíše o změnách určitých norem týkajících se technologického 

vývoje a realizace. Vedení společnosti musí neustále sledovat měnící se normy, neboť 

jejich nedodržení může znamenat jak velkou finanční ztrátu, tak i ztrátu oprávnění 

vyrábět či montovat daná zařízení. 

 

Ekonomické faktory 
 

Rozmach ve stavitelství – za ekonomické faktory lze považovat velký rozmach ve 

stavitelství v posledních letech, který je zřejmí v každém větším městě. Toto se sebou 

přináší velké možnosti seberealizování v odvětví, neboť trendem, neboli přirozeným 

vývojem společnosti je potřeba komfortu a ten se projeví v podobě automatizace a 

softwarového řízení velkých budov a v posledních letech také častěji i v rodinných 

domech. Toto nám přináší pozitivní výhled do budoucna a je třeba tohoto stavu využít.  

 

Sociálně-kulturní faktory 
 

Demografické podmínky – Česká republika zaznamenává rychlé stárnutí obyvatelstva 

a zmírnění porodnosti. Při současných demografických trendech se tento proces 

zrychluje. Tento vývoj má nejen dopad sociální, ale i ekonomický. Mladí lidé se snaží 

dosáhnout vysokého vzdělání a tudíž jsou ochotni stěhovat se za prací. Toto má určitě 

pozitivní vliv pro vývoj městské kultury a samozřejmě i pro naši společnost. 
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Životní prostředí – společnost dbá na požadavky našeho životního prostředí. Proto 

klade velký důraz na recyklaci obalových materiálů, jejich opětovné použití ve 

výrobním procesu. A tím výrazně šetří  přístup k přírodním nenahraditelným zdrojům a 

to je jedním z největších úspěchů moderní ekologické ekonomie. 

 

Technologické faktory 
 

Vývoj technologií – vývoj technologií jde neustále kupředu a aby se zkoumaná 

společnost nestala těžkopádnou a zastaralou, musí vynaložit nemalé zdroje na školení 

svých zaměstnanců v oboru a na neustále se rozvíjející technologie a technologické 

postupy. Také je třeba dbát na to, že požadavky zákazníků se během let mění a 

společnost musí být schopna nabídnout a uspokojit jejich požadavky, i kdyby to měno 

znamenat rozšířit čí změnit část oboru své působnosti. Tento fakt jsem již zaznamenal 

v existenci zkoumané společnosti, ale toto je přirozený vývoj a je potřeba se dokázat 

přizpůsobit.  

 

 

2.3.3 Porterova analýza 
 

K analýze odvětví patří podrobná analýza pěti konkurenčních sil podle Portera. Tato 

analýza se zabývá:  

1. Rizikem vstupu potencionálních  

2. Rivalitou mezi stávajícími konkurenty 

3. Smluvní sílou odběratelů 

4. Smluvní sílou dodavatelů 

5.  Hrozbou substitučních výrobků 

 

1. Riziko vstupu potenciálních konkurentů 
 

Vzhledem k tomu, že společnost působí v prostředí, kde se trh diferencoval mezi 

jednotlivé společnosti, které mezi sebou tvoří konkurenčně zdravé prostředí, tak vstup 

nového konkurenta, který by byl schopen ohrozit pozici společnosti není předpokládán.  

Každopádně, společnost je poměrně malá a je schopna pružně reagovat a přizpůsobovat 

se možným změnám. Také vybudovat společnost s takovým zázemím dnes není 
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záležitostí několika let. Spíš je zde předpoklad vstupu velkých firem, které by usilovali 

o koupi, ale tuto variantu bych také nebral jako jednu z aktuálních. 

 

Co se vinařství týká, zde je konkurence poněkud silnější, poněvadž tento trend je v naší 

zemi stále oblíbenější. Vinařství se obecně začíná stávat diskutovanějším a 

zajímavějším odvětvím a zájem o něj neustále roste. Vstup nových konkurentů je dnes 

již omezen díky znemožnění vysazovat nové vinice, je pouze možnost obnovovat staré 

vinice a ty jsou mnohdy na dnes již nezajímavých místech. Také vybudování areálu 

podobného rozsahu není jednoduchou záležitostí, je pravdou, že v nedalekém okolí jsou 

vybudovány ještě dva podobné areály, rozhodně je ale nelze chápat jako konkurenci v 

pravém slova smyslu, neboť obecně je zájem veřejnosti žít aktivnějším životem a lidé 

rádi navštěvují více míst.  

 

2. Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
 

Rivalita mezi konkurencí vždy byla, je a bude. Dle mého názoru je rivalita zdravím 

nástrojem, podněcujícím nás k podání kvalitnějších výkonů. Naše společnost ovšem 

vzhledem ke svému charakteru nevnímá na trhu dominantního konkurenta, který by byl 

schopen nějakým způsobem ovlivňovat naši činnost.  

 

3. Smluvní síla odběratelů 
 

Společnost je stabilizovaná a schopna dostatečně uspokojovat požadavky svých 

odběratelů. Zákazníci jsou pro společnost nejdůležitějšími partnery. Podnikatelská 

činnost je řízena tak, aby trvale a co nejlépe uspokojovala jejich požadavky.  Zájem 

odběratelů je příznivý a jedná se o zvýšení objemu produkce výroby rozváděčových 

skříní, neboť tento je silnou stránkou společnosti, ovšem v této souvislosti je potřeba 

řešit více prostoru a další pracovníky.   

 

4. Smluvní síla dodavatelů 
 

Hlavními dodavateli elektromateriálu a regulační techniky jsou jedni ze tří největších 

dodavatelů u nás. Společnost od počátku svého působení odebírá výhradně od těchto 

dodavatelů, což zajišťuje příznivé cenové i platební podmínky. V jistém slova smyslu se 
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pozice dodavatelů může jevit jako monopolní, ale jsou i jiní dodavatelé, kteří jsou 

schopni nabídnout podobné podmínky. V tomto případě můžeme konstatovat, že 

dodavatelů je hodně, ale vše je o kvalitní komunikaci a dlouholetém partnerství. 

 

5. Hrozba substitučních výrobků 
 

Nahrazovat naše produkty a služby je téměř nemožné. Je pouze možnost naše produkty 

a služby nabídnou a realizovat pomocí komponentů jiných dodavatelů, ale výstup vždy 

musí splňovat daná kritéria. 

 

 

2.3.4 SWOT analýza 
 

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních 

stránek fungování podniku a její současné pozice. Je silným nástrojem pro celkovou 

analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy technik strategické 

analýzy. 

 

Silné stránky 
 

K silným stránkám společnosti patří především její dlouhodobé působení na trhu 

provázené po celou dobu využíváním nejnovějších technologických poznatků. Také 

zúročení dlouhodobých zkušeností v oboru je jednou ze silných stránek společnosti. 

 

Stabilitu firmy podporuje také vysoká kvalita výrobků a služeb. Produkovat výrobky 

vysoké jakosti a poskytovat kvalitní individuální služby zákazníkům je jednou z 

nejdůležitějších podmínek úspěchu na trhu. K silným stránkám společnosti také patří 

schopnost komunikace s odběrateli, flexibilita a schopnost pružně reagovat na jejich 

požadavky. Také fakt, že společnost si své postavení vydobyla bez pomoci bankovních 

úvěrů je jednou ze silných stránek. Tento byl využit až při dokončování stavebních 

prací začátkem minulého roku. 
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Slabé stránky 
 

Vývoj společnosti díky značným investicím do vybudování vinařství a kulturně-

společenského areálu byl v posledních letech poněkud opomenut, což nemusí mít 

přízniví vliv na nadcházející období. Slabou stránkou je i komplikovaná majetková 

struktura a neúplnost některých částí projektu.  

 

Příležitosti 
 

Management je orientovaný na dobré vztahy s bývalými i současnými zákazníky. 

Rovněž se zaměřuje na získávání nových zákazníků a obchodních partnerů, zejména 

v oblasti, ve které se snaží proniknout. Příležitostí se nabízí i fakt velkého pohybu 

zajímavých společností i jedinců v oblasti vinařství, kteří mohou být velkým přínosem 

pro obě strany. Možnost vzniku nových spoluprácí s novými obchodními partnery. 

 

Hrozby 
 

Vedení společnosti sleduje neustále se měnící růst cen materiálů a technologických 

zařízení s čímž je třeba neustále počítat v cenových kalkulacích pro zákazníky. Prodejní 

cena produktů a služeb je velmi důležitá z hlediska konkurenceschopnosti. 

 

 

2.3.5 Souhrnné zhodnocení  analýz 
 

Z výše provedených analýz lze vyvodit závěr, že zkoumaný podnikatelský subjekt od 

počátku své působnosti na trhu tvoří hodnoty a je schopen dostávat svým závazkům 

vůči zákazníkům. Během uplynulých let svého rozvoje byl vytvořen podnik, který je 

schopen zajistit komplexní služby ve svém oboru, což je vnímáno jako velmi pozitivní 

vzhledem ke stále náročnějším požadavkům zákazníků. Společnost má silné zázemí a 

velký potenciál nejen v oboru ve kterém působí, ale také v nové oblasti trhu ve které se 

hodlá prosadit. Z uvedených analýz je zřejmé, že společnost má schopnost se do 

budoucna rozvíjet, je ovšem potřeba brát v potaz, že bude ještě potřeba vynaložit 

nemalé investice na dobudování a rozvoj areálu. 
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3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 

Vlastním návrhem řešení při zkoumané obchodní společnosti a po důkladném 

seznámení se s problémem, který vyvstává z ekonomické činnosti zkoumané obchodní 

společnosti je návrh na změnu právní formy společnosti. V první části sestavíme  

schéma, ve kterém budou dány jednotlivé kroky, které musíme učinit pro realizaci 

změny právní formy společnosti. Víme co vše musíme učinit, koho oslovit, jaká je 

časová náročnost. Musíme stanovit rozhodný den k němuž se bude změna právní formy 

vázat. Zpracovat návrh na změnu právní formy, včetně posudků znalců, zpracovat 

účetní závěrku a nechat ověřit auditorem, rozhodnout o změně právní formy a podat na 

soud návrh na zápis změny právní formy do obchodního rejstříku. 

 

 

3.1 Postup řešení změny právní formy 
 

Dle pokynů vyplývajících z ustanovení obchodního zákoníku je statutární orgán 

společnosti povinen vyhotovit návrh rozhodnutí o změně právní formy v písemné 

formě. Při změně právní formy obchodní společnosti se budeme řídit především pokyny 

vyplívajícími z patřičných ustanovení uvedených v § 69d ObchZ a dalších s tímto 

souvisejících ustanovení. 

 

Podle ustanovení § 69d odst. 4 ObchZ má-li společnost jen jediného společníka 

nevyžaduje se vypracování písemné zprávy o změně právní formy a není zde ani 

povinnost vyplívající z ustanovení § 69d odst. 2 ObchZ obeznámit společníky se 

záměrem rozhodnout o změně právní formy, čímž se celá záležitost stává jednoduší.(15) 

 

Při změně právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost 

budeme postupovat podle patřičných ustanovení obchodního zákoníku, kdy jednotlivé 

kroky budou následovat v uvedeném pořadí. 

 

 

 

 

44  



1. krok - Předprojektová příprava 
 

Tento krok spočívá v rozhodnutí orgánů společnosti uvažujících o změně právní formy 

o zahájení přípravných prací na změnu právní formy. Jedná se o rozhodnutí jediného 

společníka. V případě zkoumaného podnikatelského subjektu můžeme tuto bakalářskou 

práci, resp. její druhou část považovat jako předběžnou studii na základě které jsme 

rozhodli, že změna právní formy obchodní společnosti bude realizována a rozhodný den 

byl stanoven na 1. 1. 2009.(7)  

 

2. krok – Vypracování  návrhu rozhodnutí o změně právní formy 
 

Dle § 69d odst. 2 ObchZ je statutární orgán společnosti povinen vypracovat návrh na 

změnu právní formy. Tento návrh může vypracovat i jiná osoba, ale statutární orgán za 

tento návrh odpovídá jako by ho zpracoval sám. Návrh rozhodnutí o změně právní 

formy je již vypracován v další části této bakalářské práce. Dále, jelikož má společnost 

jen jediného společníka není zde oznamovací povinnost vůči jiným osobám. Vzhledem 

k tomu, že jsme rozhodný den stanovili na 1. 1. 2009 máme relativně hodně času na 

určení auditora a znalce v oboru ekonomika. Tito budou na doporučení osloveni a bude 

s nimi vedeno jednání o případné spolupráci. 

 

3. krok – Příprava dalších nutných podkladů 
 

Ke dni zpracování změny právní formy, bude zpracována řádná účetní závěrka, která 

bude ověřena auditorem. Účetní závěrka musí být zpracována a ověřena auditorem 

nejpozději do 31. 3. 2009. Dále ke dni zpracování změny právní formy je společnost 

povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce, kterého navrhne společnost a soud 

jej dle ustanovení § 59 odst. 3 ObchZ jmenuje pro tuto funkci. Tento posudek stejně 

jako ověřená účetní závěrka musí být součástí návrhu rozhodnutí o změně právní formy 

a jediný společník musí přijmout rozhodnutí o změně právní formy společnosti 

nejpozději do tří měsíců od ověření účetní závěrky auditorem, což znamená nejpozději 

do 30. 6. 2009.   
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4. krok - Zveřejnění 
 

Záměr přijmout rozhodnutí o změně právní formy musí být podle obchodního zákoníku 

zveřejněn v obchodním věstníku minimálně 15 dnů před přijetím rozhodnutí o změně 

právní formy společnosti. Vzhledem k tomu, že přijmout toto rozhodnutí musíme 

nejpozději do 30. 6. 2009 znamená to, že tento záměr zveřejníme nejpozději 15. 6. 

2009.   

 

5. krok – Rozhodnutí jediného společníka  
 

O rozhodnutí jediného společníka musí být pořízen notářský zápis a toto rozhodnutí 

musí být přijato nejpozději 30. 6. 2009, avšak musíme dodržet lhůtu patnácti dní od 

zveřejnění v obchodním věstníku. 

 

4. krok - Návrh na zápis změny právní formy do obchodního rejstříku 
 

Návrh na zápis změny právní formy do obchodního rejstříku podává jednatel 

společnosti nebo zástupce jím stanovený s úředně ověřenou plnou mocí. K návrhu na 

zápis změny právní formy přikládáme rozhodnutí o změně právní formy včetně stanov 

nové společnosti a to formou notářského zápisu, dále plnou moc zplnomocňující 

vybraného notáře ke všem právním úkonům ve věci změny právní formy společnosti 

BONOS spol. s r. o. na společnost BONOS a. s.. A dále účetní závěrku včetně zprávy 

auditora a posudek znalce v oboru ekonomika. 

 

Nejzazší termín pro podání návrhu na zápis změny právní formy do obchodního 

rejstříku je 30. 9. 2009, z čehož plyne, že maximální možná doba od rozhodného dne až 

po podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku je devět měsíců.  

 

5. krok - Zápis změny právní formy do obchodního rejstříku 
 

Ke dni výmazu z obchodního rejstříku zaniká původní společnost bez likvidace a 

zápisem vzniká nová společnost v nové právní formě. Lhůta pro zápis změny právní 

formy je stanovena na 10 pracovních dnů. 
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6. krok - Podání daňových přiznání  
 

a) za zaniklou společnost 
 

Bude podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob nejpozději do konce 

měsíce následujícího po měsíci ve kterém došlo k zápisu změny právní formy do 

obchodního rejstříku. 

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti podává BONOS spol. s r. o., poněvadž daň je 

vyměřována k 1. 1. 2009 a přiznání se musí podat do 31. 1. 2009. Daňové přiznání 

podává společnost, která je k tomuto datu zapsána v obchodním rejstříku, tudíž BONOS 

spol. s r. o. 

 

b) za vznikající společnost 
 

Zdaňovací období u daně z příjmů právnických osob je období od rozhodného dne do 

konce kalendářního roku, což je v případě společnosti BONOS a. s. běžné účetní 

období, tedy od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, což znamená že daňové přiznání bude 

podáno nejpozději do 30. 6. 2010. 

 

Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti se podat musí, ale od plnění daně je 

právní nástupce osvobozen.    

 

U dani z přidané hodnoty je pouze podávána přihláška k registraci k dani z přidané 

hodnoty a to do patnácti dnů ode dne zápisu změny právní formy do obchodního 

rejstříku. 

 

 

3.2 Zpracování návrhu na změnu právní formy 
 

Následující text představuje konečnou formu návrhu rozhodnutí o změně právní formy 

společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. O tomto návrhu včetně 

stanov akciové společnosti je sepsán notářský zápis a následně je toto rozhodnutí 
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formou notářského zápisu spolu s účetní závěrkou a zprávou auditora přikládáno jako 

příloha k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.   

 

 

Návrh na rozhodnutí o změně právní formy společnosti s obchodní firmou BONOS 

spol. s r. o. 

 

Oddíl A 

Návrh rozhodnutí o změně právní formy 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Společnost BONOS spol. s r. o. se sídlem na adrese Brno, Ibsenova 883/1c, PSČ 

638 00, IČ 49175101, která je zapsána v obchodím rejstříku, vedeném Krajským 

soudem v Brně, v oddílu C, vložka 12 888, mění svoji právní formu z právní formy 

společnosti s ručením omezeným na právní formu akciová společnost. 

 

2. V důsledku změny právní formy se mění firma společnosti. Nová firma společnosti 

bude znít: BONOS a. s. 

 

3. Změnou právní formy společnost nezaniká ani nepřechází její jmění na právního 

nástupce. Změnou právní formy se mění pouze vnitřní právní poměry společnosti a 

postavení jejich společníků, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního 

zákoníku a tohoto rozhodnutí jediného společníka. 

 

4. Dnem, k němuž byl zpracován návrh rozhodnutí o změně právní formy (den 

zpracování změny právní formy) je 1. 1. 2009. 

 

5. Právní účinky změny právní formy nastanou ke dni zápisu změny právní formy do 

obchodního rejstříku. 

 

48  



6. Součástí tohoto návrhu rozhodnutí o změně právní formy je i návrh stanov 

společnosti BONOS a. s. ve znění, jak následuje v části B tohoto rozhodnutí. 

 

Článek 2 

Základní kapitál a obchodní podíly 

1. Základní kapitál společnosti bude mít po změně právní formy na akciovou 

společnost výši 5 000 000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých).  

 

2. Akcionářem po změně právní formy bude pan Pavel Krýsa, který bude ke dni zápisu 

změny právní formy do obchodního rejstříku jako jediný akcionář nástupnické 

společnosti. 

 

3. Jediný společník – pan Pavel Krýsa r. č. 810422/6350, bytem Brno, Vlkova 

2219/19, nebo osoba, na kterou tento společník převede svoji majetkovou účast ve 

společnosti s ručením omezeným, se po změně právní formy stane jediným 

akcionářem akciové společnosti s nimž bude spojen vklad do základního kapitálu 

společnosti ve výši 5 000 000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých). 

 

4. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 kusů kmenových akcií (slovy: sto 

kusů kmenových akcií), znějících na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 

po 50 000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), rovnajících se podílu výše 

základního kapitálu (tj. jmenovité hodnoty akcií) dělenou padesáti tisíci (hodnota 

jedné akcie).  

 

5. Akcie nebudou zaknihovány. Jediný akcionář upisuje celý počet akcií. Emisní kurz 

akcie při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie. 

 

6. Emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem movitých věcí, a to do pěti měsíců 

ode dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku a to způsobem 

uvedeným v zápisu a prohlášení o předání a převzetí věcí. 
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7. Za nepeněžitý vklad se vydává 100 kusů kmenových akcií (slovy: sto kusů 

kmenových akcií), rovnají se podílu hodnoty základního kapitálu společnosti           

5 000 000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých), jmenovité hodnoty akcií dělenou 

padesáti tisíci (tj. jmenovitá hodnota jedné akcie). 

 

8. Akcie je převoditelná neomezeně. 

 

9. Podle znaleckého posudku č. 01/09 zpracovaného Ing. Janem Novákem, znalcem v 

oboru ekonomika, Brno, Cyrilská 16, PSČ 602 00, jmenovaným za tím účelem 

rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne 25. 1. 2009, č. j. 02/09 v souladu s ust. 

§ 69d odst. 8 obchodního zákoníku, činila hodnota jmění společnosti ke dni 

zpracování změny právní formy 21 000 000,-Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun 

českých). Základní kapitál, který má mít společnost po změně právní formy, je tedy 

nižší, než hodnota čistého obchodního majetku vyplývající z posudku znalce. 

 

Článek 3 

Orgány společnosti po změně právní formy 

1. Orgány po změně právní formy budou představenstvo, valná hromada a dozorčí 

rada.  

 

Článek 4 

Vypořádání nesouhlasícího společníka 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost má jen jediného společníka, není potřeba v 

rozhodnutí o změně právní formy uvádět pravidla postupu při vypořádání se s 

nesouhlasícím společníkem. 

 

Oddíl B 

Stanovy společnosti 

 

Stanovy jsou nedílnou součástí návrhu rozhodnutí o změně právní formy, ale vzhledem 

k jejich velkému rozsahu jsou přikládány k bakalářské práci jako příloha. 
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Závěr 
 

V bakalářské práci jsem se zabýval zjištěním co všechno obnáší změna právní formy 

obchodní společnosti. Jaký je postup a co je potřeba učinit pro možnou realizaci tohoto 

složitého procesu. Změna právní formy na akciovou společnost je zásadním krokem ve 

vývoji společnosti, který je v daném případě zajisté velkým přínosem. Díky tomuto 

kroku bude možno lépe kontrovat a ovládat rozrůstající se společnost.      

 

Modelem mi byla prosperující a rozvíjející se obchodní společnost, která se za dobu 

svého působení na trhu dostala do fáze kdy je potřeba ji dále posunout o „stupínek víš“ 

a využít tak dalších možností, které jsou s tímto spjaty. Rozhodly jsme se pro změnu 

právní formy na akciovou společnost hned z několika důvodů. Především je to zajištění 

jasnější majetkové struktury a jednoduší nakládání s podíly vlastníků, ale také je zde 

fakt, že se společností ryze kapitálovou jsou větší možnosti obchodování a snadnější 

přístup k dalším finančním zdrojům. 

 

Změna právní formy obchodní společnosti není zcela jednoduchou záležitostí, je to 

proces dlouhodobějšího charakteru a je zapotřebí úzká spolupráce několika odborníků 

v oblasti ekonomické, účetní a právní. Vzhledem k délce časového období od stanovení 

rozhodného dne až po podání návrhu na zápis změny právní formy, neshledávám 

výraznějšího problému, který by mohl tuto transakci nějakým výrazným způsobem 

narušit. 
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Příloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanovy společnosti BONOS a. s. 



S T A N O V Y 

společnosti  
I. Základní ustanovení 

 
Článek 1 

Obchodní firma a sídlo společnosti 
1. Obchodní firma společnosti zní: BONOS a. s.  
 
2. Sídlo společnosti je:  Brno, Ibsenova 883/1c, PSČ 638 00  
 

Článek 2 
Trvání společnosti 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 
  

Článek 3 
Předmět podnikání společnosti 

Předmětem podnikání je: 
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů 

nízkého napětí  
-  obchodní živnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  
-  projektování elektrických zařízení 
-  zprostředkovatelská činnost  
-  zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem 

zpracování nebo dalšího prodeje 
-  hostinská činnost 
-  pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 
-  realitní činnost 

 
Článek 4 

Základní kapitál společnosti 
1.  Základní kapitál společnosti činí 5 000 000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). 
 
2. Emisní kurs akcií je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být 

nižší než její jmenovitá hodnota. Emisní kurs akcií lze splácet peněžitými i 
nepeněžitými vklady.  

 
3.  Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je 

upisovatel povinen ve lhůtě a výši stanovené valnou hromadou splatit část jejich 
jmenovité hodnoty, nejméně však 30% a případné celé emisní ážio, jinak je jeho 
upsání akcií neúčinné. Lhůta pro splácení akcií nesmí být delší než jeden rok. 

 1



Peněžité vklady je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet u banky, který za tím 
účelem Společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o 
započtení. V případě úpisu akcií nepeněžitými vklady musí být tyto splaceny před 
podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li 
předmětem vkladu nemovitost, je vklad splacen předáním písemného prohlášení 
vkladatele Společnosti dle § 60 odst. 1 obch. zák. před zápisem zvýšení základního 
kapitálu do obchodního rejstříku, spolu s předáním nemovitosti.  

 

 
Článek 5 

Akcie 
1. Základní kapitál společnosti ve výši 5 000 000,- Kč je rozdělen na 100 ks 

kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,-. Kč na 
jednu akcii.  

 
 

Článek 6 
Práva a povinnosti akcionářů 

1.  Právo podílet se na řízení Společnosti 
1.1. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a 

dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové 
vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a 
uplatňovat návrhy a protinávrhy.  

 
2.  Právo na podíl ze zisku 

2.1  Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná 
hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se 
určuje poměrem k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost 
nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Dividenda je splatná ve lhůtě 
určené usnesením valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla, v místě 
sídla Společnosti. 

  
2.2. Bližší podmínky a omezení pro rozdělení zisku a výplatu dividend jsou 

upraveny v obch. zák.  
 

3.  Povinnost splatit včas upsané akcie a důsledky porušení této povinnosti 
 

3.1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, a to v době a za 
podmínek určených ve stanovách Společnosti, případně ve lhůtě a za 
podmínek uvedených v usnesení valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu  (emisních podmínkách ). 
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Článek 7 
Orgány společnosti 

Orgány Společnosti jsou: 
A. Valná hromada 
B. Představenstvo 
C. Dozorčí rada 

A. Valná hromada 
Článek 8 

Působnost valné hromady 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. 

2. Do působnosti valné hromady patří: 
 a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního 

kapitálu představenstvem podle § 210 ObchZ nebo změnu, ke které došlo  na 
základě jiných právních skutečností,  

 b)  rozhodování o zvýšení základního kapitálu, o snížení základního kapitálu a o 
vydání dluhopisů dle § 160 ObchZ, o pověření představenstva podle § 210, o 
možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce  na 
splacení emisního kursu,  

 c)  schválení řádné nebo mimořádně účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky 
a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o 
rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, 

d)  rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválení 
smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, bude-li uzavřena, 

 e)  další otázky svěřené do působnosti valné hromady zákonem nebo těmito 
stanovami.  

 
3.  Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné 

hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno 
akcionářem.  

 
 

Článek 9 
Způsob svolání valné hromady 

1.  Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od 
posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, 
pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo  a 
zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není 
dlouhodobě schopno se usnášet. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou 
valnou hromadu: 

 
a)  zjistí-li, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky 

dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti 
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by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s 
ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost 
dostala do úpadku, s tím, že pokud nastanou tyto skutečnosti,  je představenstvo 
povinno o nich bez zbytečného odkladu vyrozumět dozorčí radu a postupovat 
dle § 193 odst.1 obchodního zákoníku. 

 
b) požádá-li o její svolání dozorčí rada, 

 
 

Článek 10 
Jednání valné hromady, počet hlasů spojený s jednou akcií, způsob hlasování na 

valné hromadě 
1.  Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby 

pověřené sčítáním hlasů. O volbě těchto orgánů se hlasuje tak, že akcionáři hlasují 
zvednutím ruky. Návrh na volbu Orgánů valné hromady předkládá představenstvo, 
pokud svolává valnou hromadu. V případě svolání valné hromady dozorčí radou, 
předkládá návrh Orgánů dozorčí rada, v případě uvedeném v § 181 odst. 3 obch. 
zák. navrhuje Orgány valné hromady akcionář zmocněný soudem. Protinávrh může 
podat kterýkoliv akcionář. Nejdříve se hlasuje  o návrhu představenstva, příp. 
dozorčí rady nebo v případě uvedeném v § 181 odst. 3 obch. zák. o návrhu 
akcionáře zmocněného soudem. Poté se hlasuje o dalších návrzích nebo 
protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Jednání valné hromady řídí 
zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen 
představenstva, jehož tím představenstvo pověří nebo člen dozorčí rady pověřený 
dozorčí radou, pokud valnou hromadu svolala dozorčí rada nebo akcionář zmocněný 
soudem v případě uvedeném v § 181 odst. 3 obch. zák. 

 
2.  Vedle práva účastnit se valné hromady je akcionář oprávněn hlasovat na ní, má 

právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li 
takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, dále má 
právo uplatňovat návrhy a protinávrhy. Bližší podrobnosti ohledně poskytování 
informací obsažených ve vysvětlení a náležitosti takové informace jsou upraveny v 
§ 180 odst. 4 obch. zák. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na 
vysvětlení dle shora uvedeného odstavce i ohledně záležitostí týkajících se osob 
ovládaných Společností. 

 
3.  Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Náležitosti této listiny a práva s 

ní   spojená se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními. 
 
4.  O průběhu valné hromady se pořizuje zápis se zákonem stanoveným obsahem a k 

zápisu se připojí zákonem stanovené přílohy.Každý akcionář může požádat 
představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence 
společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje a zasílá akcionáři, který o to 
požádá, na jeho náklady. 
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5.  Hlasovací právo je spojeno s akcií. Hlasovací právo náležející akcii se řídí její 
jmenovitou hodnotou, a to tak, že s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 
je spojen jeden hlas. 

 
6.  Hlasuje se zvednutím ruky. 
  
7.  Nejdříve se hlasuje  o návrhu představenstva. Poté se hlasuje o dalších návrzích 

nebo protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.  
 

Článek 11 
Rozhodování valné hromady 

1.  Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, 
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu Společnosti. 

2.  Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo v souladu se 
zákonem a těmito stanovami náhradní valnou hromadu. 

3.  O záležitosti, která nebyla uvedena v navrženém pořadu jednání, může valná 
hromada rozhodnout pouze za přítomnosti a se souhlasem všech akcionářů 
Společnosti. 

4.  Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon 
nevyžaduje většinu jinou.  

 
B. Představenstvo 

 
Článek 12 

Postavení a působnost představenstva 
1.  Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, který řídí její činnost a jedná 

jejím jménem. 
 
2.  Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem 

nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.  Při své 
činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v 
souladu s právními předpisy a stanovami. S výjimkou uzavření ovládací smlouvy 
dle § 190b obch. zák. není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se 
obchodního vedení Společnosti.  

 
3.  Do působnosti představenstva zejména náleží: 
 

a) zabezpečovat obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví 
Společnosti a po projednání s dozorčí radou předkládat valné hromadě ke 
schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní 
závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení 
dividend a tantiém nebo úhradu ztráty.  

b) svolávat  valnou hromadu, 
 
c)  vykonávat usnesení valné hromady 
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d) vykonávat zaměstnavatelská práva 
e)  zabezpečovat řádné vedení předepsané evidence, obchodních knih a ostatních 

dokladů Společnosti, 
Článek 13 

Složení a funkční období představenstva 
1.  Představenstvo má 3 členy, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 
 
2.  Členové představenstva jsou voleni dozorčí radou na dobu pěti let z řad akcionářů 

nebo jiných osob. Člen představenstva musí splňovat všechny podmínky stanovené 
zákonem pro výkon této funkce. Opětovná volba člena představenstva je možná. 

 
3.  Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením 

doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy 
jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je 
povinna projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání. 

 
4.  Představenstvo není oprávněno jmenovat náhradní členy. 
 

 
Článek 14 

Svolávání zasedání představenstva 
1.  Představenstvo zasedá podle potřeb Společnosti, nejméně však jedenkrát za tři 

kalendářní měsíce.Zasedání představenstva řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti 
místopředseda.  Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda 
písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání zasedání, jakož i 
navržený program. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 10 
dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho 
zasedání svolat i faxem. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat shora 
uvedené náležitosti a členové musí prokazatelně potvrdit její přijetí. Pokud všichni 
členové představenstva souhlasí, je možno svolávat zasedání představenstva jiným 
způsobem, na kterým se všichni členové dohodli. Předseda je povinen svolat 
zasedání představenstva vždy, pokud o to požádá některý člen představenstva.Bližší 
způsob a podmínky svolávání zasedání představenstva mohou být upraveny v 
Jednacím řádu představenstva. 

 
2.  O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které 

podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva 
musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti 
jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není 
prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. 

 
3.  Účast člena představenstva na zasedání je nezastupitelná. 
 
4. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva 

nese společnost.  
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Článek 15 
Rozhodování představenstva 

1.  Představenstvo je usnášení schopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina  
jeho členů, přičemž rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. 
Každý člen představenstva má jeden hlas.  

 
 
 

Článek 16 
Povinnosti členů představenstva 

1.  Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného 
hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, 
jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.  

 
2.  Bližší specifikace práv a povinností členů představenstva bude obsažena ve 

Smlouvě o výkonu funkce, která může být uzavřena mezi členem představenstva a 
Společností. Dozorčí rada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s členem 
představenstva dle § 66 odst. 2 obch. zák., pokud je s členem představenstva 
uzavřena, a plnění dle § 66 odst. 3 obch.zák. poskytovaná členům představenstva. 

 
 
3.  Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle § 196 obchodního zákoníku. 
 
 

C. Dozorčí rada 
 

Článek 17 
Postavení a působnost dozorčí rady 

1.  Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti 
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. 

 
2.  Do působnosti dozorčí rady zejména  náleží: 
 a) volit a odvolávat členy představenstva, schvalovat smlouvu o výkonu funkce 

s členem představenstva dle § 66 odst. 2 obch. zák., pokud je s členem 
představenstva uzavřena, a plnění dle § 66 odst. 3 obch.zák. poskytovaná členům 
představenstva  

b) kontrolovat, zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s 
právními předpisy, stanovami, pokyny a usneseními valné hromady  

c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, 
d) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti ( veškerá 

evidence,  účetnictví, obchodní knihy  atd. ) 
e) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní 

závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své 
vyjádření valné hromadě,    
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f) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své 
kontrolní činnosti, 

g) svolávat mimořádnou valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti a 
na valné hromadě navrhovat potřebná opatření, 

h) zastupovat Společnost v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu 
představenstva. 

i) účastnit se zasedání představenstva Společnosti prostřednictvím pověřeného 
člena dozorčí rady bez hlasovacího práva 

j) požadovat informace a vysvětlení od členů představenstva a zaměstnanců 
Společnosti v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti 

k) rozhodovat a schvalovat další záležitosti, které stanovy nebo zákon zahrnují do 
působnosti dozorčí rady 

 
 

Článek 18 
Složení a funkční období dozorčí rady 

1.  Dozorčí rada společnosti má tři členy, kteří volí ze svého středu předsedu a 
místopředsedu. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu 
zaměstnanci Společnosti, má-li Společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním 
poměru přesahujícím polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním 
předpisem v  první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí  
členy dozorčí rady. Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří 
jsou ke Společnosti v pracovním poměru. Zvolena může být pouze fyzická osoba, 
která je v době volby v pracovním poměru ke Společnosti nebo je zástupcem nebo 
členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. 

  
 
2.  Funkční období členů dozorčí rady je pět let. Funkce člena dozorčí rady zaniká 

volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho 
funkčního období.  

 
3.  Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva Společnosti, 

prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat 
jménem Společnosti. Člen dozorčí rady musí splňovat všechny podmínky stanovené 
zákonem pro výkon této funkce. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 

 
4.  Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 

DR. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení 
projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat 
odstoupení člena dozorčí rady na nejbližším zasedání. 
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Článek 19 
Rozhodování dozorčí rady 

1.  Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina 
členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů přítomných členů. 
Každý člen má jeden hlas.  

 
2.  O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V 

zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají a vždy se 
uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. 

 
3.  Účast člena dozorčí rady na zasedání je nezastupitelná. 
 
4.  Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady 

nese společnost. 
 

Článek 20 
Způsob rozdělení zisku  a úhrady ztráty společnosti 

1.  O rozdělení zisku nebo o způsobu úhrady ztráty rozhoduje na návrh představenstva 
valná hromada.  

 
2.  Valná hromada může rozhodnout za podmínek stanovených obecně závaznými 

právními předpisy o rozdělení zisku následujícími způsoby: 
 
- použití zisku na tvorbu a doplnění rezervního fondu, 
-  použití zisku na tvorbu a doplnění ostatních fondů dle účelu použití,  
-  pokud společnost tyto fondy zřídila, 
-  převod zisku na účet nerozděleného zisku minulých let, 
-  použití zisku na úhradu ztráty, 
-  použití zisku na výplatu dividend, 
-  použití zisku na výplatu tantiém, 
-  použití zisku ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, 

  
3.  Společnost je oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře pouze za splnění podmínek a 

způsobem uvedeným v  § 178 odst. 2 obchodního zákoníku. 
 
4.  Ve věci účetní ztráty může valná hromada rozhodnout za podmínek dále 

stanovených obecně závaznými právními předpisy takto: 
 

-  převod ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let, 
-  snížení základního kapitálu nebo snížení kapitálových fondů, 
-  úhrada ztráty ze zisku daného účetního období, 
-  úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let, 
-  úhrada ztráty z prostředků rezervního fondu. 

 
5. Při rozhodování o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty není valná hromada vázána 

pořadím    
      jednotlivých způsobů uvedených v odst. 2. a 4. 
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Článek 21 
Způsob tvorby rezervního  fondu 

1. Rezervní fond Společnosti dle § 217 obch. zák. se stanoví ve výši 20 % základního 
kapitálu.  

 
2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné 

účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z 
čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. 

 
3.  Rezervní fond bude ročně doplňován částkou ve výši  5% z čistého zisku až do 

dosažení jeho určené výše, tj.  20% základního kapitálu. To neplatí, jestliže rezervní 
fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond lze 
použít pouze k úhradě ztráty Společnosti. 

 
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo se souhlasem dozorčí rady 

Společnosti, pokud obchodní zákoník neurčuje jinak. 
 

Článek 22 
Zvýšení základního kapitálu, snížení základního kapitálu 

1. Zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami 
hlasů přítomných akcionářů. Bylo-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se tato 
většina hlasů u každého druhu akcií, které Společnost vydala, nebo místo nichž byly 
vydány zatímní listy. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení  základního kapitálu  
musí být pořízen notářský zápis. 

 
2.  Základní kapitál může být zvýšen: 

2.1. upsáním nových akcií, 
2.2. podmíněným zvýšením dle § 207 obchodního zákoníku, 
2.3. z vlastních zdrojů Společnosti, 
2.4. kombinovaným způsobem zvýšení dle § 209a obchodního zákoníku. 
2.5. rozhodnutím představenstva Společnosti 

 
 

 
3. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami 

hlasů přítomných akcionářů. Usnesení musí obsahovat náležitosti dle § 211 odst. 1 
obch. zák., a tytéž náležitosti , kromě náležitostí podle §184 odst.5, se uvedou v 
pozvánce  na  valnou hromadu. Bylo-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se tato 
většina hlasů u každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly 
vydány zatímní listy. O rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu 
musí být pořízen notářský zápis. 

 
4. Pokud je Společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení vlastní akcie 

nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení 
základního kapitálu použije Společnost ke snížení především vlastní akcie nebo 
zatímní listy. Společnost použije vlastní akcie nebo zatímní listy ke snížení 
základního kapitálu tak, že je zničí. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, 
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jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu nebo pokud by 
tento způsob nesplnil účel snížení. Pokud se snižuje základní kapitál pouze s 
využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku Společnosti, nepoužije se 
ustanovení o odděleném hlasování podle druhů akcií.  

 
5. Pokud Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy, nebo 

jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení 
základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, na 
něž Společnost vydala zatímní listy,  nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se 
upustí od vydání nesplacených akcií, na něž Společnost vydala zatímní listy.  

 
6. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií Společnosti, snižuje se poměrně u všech 

akcií, ledaže účelem snížení je prominutí nesplacené části emisního kursu akcií. 
Snížení se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s 
nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením  nižší jmenovité hodnoty na dosavadní 
akcii, nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných 
jednat jménem společnosti. Výměně nebo předložení akcií a zatímních listů ve lhůtě 
určené rozhodnutím valné hromady vyzve představenstvo akcionáře způsobem 
určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.  

 

7. Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením listinných akcií nebo zatímních listů 
stahovaných Společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové 
jmenovité hodnoty nebo zničení anebo při změně podoby s jejich vrácením nebo 
převzetím, vyzve je představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro 
svolání valné hromady, aby předložili akcie nebo zatímní listy, vrátili nebo převzali 
listinné akcie v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s upozorněním, 
že jinak budou nepředložené akcie nebo nevrácené akcie prohlášeny za neplatné 
nebo nepřevzaté listinné akcie prodány, a toto rozhodnutí současně zveřejní.    

  
8. Snížení základního kapitálu není přípustné vzetím akcií z oběhu na základě losování 

dle § 213b obch. zák. 
 

Článek 23 
Zrušení a likvidace společnosti 

1.   Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 
 
2.  Zrušení a likvidace Společnosti se řídí obchodním zákoníkem. 

 
3.  V případě likvidace společnosti jmenuje a odvolává likvidátora valná hromada.  
 

Článek 24 
Změna a doplnění stanov 

1. Vypracování návrhu změn stanov zajišťuje obvykle před konáním valné hromady 
představenstvo Společnosti. Návrh změn stanov může spolu se žádostí o svolání 
valné hromady podat akcionář či akcionáři uvedení v ust. § 181 odst. 1 obch. zák. a 
rovněž dozorčí rada. 
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2. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov Společnosti, musí 

pozvánka nebo oznámení na valnou hromadu  alespoň charakterizovat podstatu 
navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle 
Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo 
vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva 
musí být akcionáři upozornění v pozvánce nebo oznámení na valnou hromadu.  

 
3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k navržené změně 

stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla 
Společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. 
Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud to 
bude možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. 

 
4. Stanovy lze doplňovat nebo měnit pouze usnesením valné hromady nejde-li o 

rozhodování o změně stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu 
představenstvem dle §210 ObchZ nebo nejde-li o změnu, ke které došlo na základě 
jiných právních skutečností. 

5. Přijme -li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto 
rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže  z rozhodnutí valné 
hromady neplyne,zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o 
změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. 

 
Článek 25 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
1.  Společnost byla založena jako česká právnická osoba podle českého práva. 
 
2.  Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s 

jejich účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí 
ve věcech, které neupravují stanovy, českými obecně závaznými právními předpisy, 
zejména ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění. 

 
3.  Jestliže by některé ujednání obsažené ve stanovách bylo nebo se stalo z jakýchkoliv 

důvodů neplatné či právně neúčinné (např. nová právní úprava), nemění to nic na 
platnosti a účinnosti ostatních částí stanov. V tomto případě se řídí tyto právní 
vztahy platnou právní úpravou. Představenstvo je pak povinno bez zbytečného 
odkladu zpracovat a předložit valné hromadě návrh změn stanov, který bude v 
souladu s platnou právní úpravou. Změna v ustanovení čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 
10 těchto stanov nabývá účinnosti vydáním listinných akcií za podmínky splnění 
všech souvisejících povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. 

 
 
 
 
V Brně dne       ………………………… 

       
             předseda představenstva  
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Příloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospekt akcie (Lesní společnosti Litoměřice, a. s.) 
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