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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá obchodním právem, speciálně pak problematikou 

obchodních společností. Jsou v ní obsažena mimo jiné fakta o financování, daňové 

povinnosti, výhody a nevýhody obchodních společností, návrhy na řešení problémů u 

daných typů obchodních společností a jiné užitečné záležitosti. Představím jak základní 

informace o daném tématu (např. založení společnosti), tak i detailní fundované 

poznatky  (jako např. „novinky z firemní kultury“). 

 

 

Abstract 

 

This bachelor´s thesis deals with issues of trading law and concenrates on trading 

companies. Project contains important facts about  financing, taxes ability, benefits and 

disadvantages for trading companies, proposals of problem - solving, and other useful 

matters.  I will introduce basic pieces of knowledge about this theme (for example 

establishment of trading company), but also more deep attainments (such as „news from 

company culture“). 
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Úvod 
O obchodních společnostech, jakožto právnických osobách, toho bylo napsáno již 

mnoho, proto není jednoduché zachytit to nejdůležitější, avšak já se o to v mé 

bakalářské práci pokusím. Mnou vybrané téma je velmi aktuální, protože život osobních 

společností je neustále ve vývinu, je tedy dynamický, přičemž se hledají  nové formy a 

cesty jejich dobrého fungování. K výběru tohoto tématu mně vedly praktické důvody, 

jelikož bych se ráda po ukončení studia věnovala této problematice větší měrou, neboť 

jedině volbou správného typu obchodní společnosti lze zajistit prosperitu a rozvoj ve 

vybraném oboru činnosti. Pokud se jedná o ekonomické hledisko, je to vždy jedna 

z nejdůležitějších otázek, aby daná obchodní společnost co nejlépe splňovala požadavky 

na ni  kladené (ať už z hlediska daňového či účetního). Obchodní společnosti je vždy  

nutno vybírat nejprve z pohledu předmětu činnosti (výrobní podnik, či obchodní 

společnost, poskytující služby) tak, aby pro vlastníky společností přinášely co největší 

užitek při co nejnižších nákladech.  

Obchodní společnosti spadají do oblasti právnických osob. Právnická osoba vyjadřuje 

především určitou formu sdružování lidí. V soukromoprávní oblasti začaly vznikat 

právnické osoby (potažmo obchodní společnosti) jako typický civilistický institut 

poměrně nedávno, v zásadě už v novověku. V českém právním prostředí byly právnické 

osoby soukromého práva poprvé upraveny v roce 1811 pod označením morálních osob. 

Bouřlivý rozvoj průmyslu v ranném kapitalismu v českých zemích  přinesl i nutnost 

nové právní úpravy různých forem společenství při  podnikání. 

To, co z právnické osoby činí právní osobnost, je její právní subjektivita. To je 

vlastnost, kterou někomu samo právo přiznává, a která tu bez práva nemůže být. 

Málokdo si uvědomuje, že u právnických osob vzniká problém, co se týká jejich právní 

způsobilosti. U člověka není obtížné si představit, jak např. podepisuje smlouvu. 

Naproti tomu právnická osoba se jako taková podepsat nemůže, protože fyzicky nemá 

ruku, ať to zní jakkoliv banálně. Právnická osoba nemá ostatně ani mozek nebo ústa, a 

nemůže tedy mít nadneseně vzato ani vlastní vůli, protože ji nemá kde vytvořit, ani čím 

projevit. Zde si právo pomáhá fikcí, a to tak, že za právnickou osobu jednají lidé s ní 

spjatí. Jejich právní úkony, pokud jsou činěny jménem právnické osoby, se právnickým 

osobám přičítají, a to buď jako jejich osobní jednání, anebo jako úkony činěné v jejich 
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právním zastoupení. V osobní společnosti jsou vytvořeny dobré podmínky pro 

specializaci na různé druhy práce, čímž se zvyšuje množství, odbornost a kvalita 

provedené práce. Např. společnost zabývající se těžbou uhlí, potřebuje mimo množiny 

horníků také specialisty, jako např. ekonomy, právníky, administrativní pracovníky 

apod. [2] 

Za právnické osoby se považují jen ty, které splňují kritéria, určená pro všechny 

obchodní společnosti v právním řádu, především v občanském a obchodním zákoníku, 

kde jsou podrobněji rozvinuty vlastní podmínky jejich fungování podle jednotlivých 

druhů obchodních společností. To, co právnické osoby charakterizuje z hlediska jejich 

statusu, je jejich název, právní forma a sídlo. Minimálně tyto tři znaky musí každá 

právnická osoba, tudíž i obchodní společnost, vykazovat. Obecně však právnické osoby 

také charakterizuje předmět jejich činnosti (vznikají vždy za nějakým účelem), avšak je 

určuje i jejich majetek. 

V bakalářské práci si kladu za jeden z hlavních cílů vyčlenit a obsáhnout co nejvíce 

informací o hlavních typech obchodních společností. Mým úkolem v práci nebude 

hlavně hloubat o filozofické podstatě obchodních společností, ale rozebrat jejich hlavní 

atributy fungování a jejich právní postavení.  

Výsledek práce je určen pro potřeby běžných uživatelů a podnikatelů, kteří hodlají 

založit firmu, tak pro ostatní subjekty, vystupujících v obchodních vztazích. Rovněž 

práce poslouží těm,  kteří by se rádi pouze pro svou potřebu chtěli informačně dozvědět, 

co je potřeba k založení a běhu firmy, jaká jsou úskalí, nebo naopak jaké jsou výhody a 

nevýhody té které dané obchodní společnosti. Částečně může práce sloužit také více čí 

méně znalým osobám, například majitelům firem a jejich managementu. Novinky z této 

právní oblasti by také mohly být přínosem i pro již zavedené odborníky z firemního 

prostředí. 

Potěší mě, pokud bude čtenář schopen moji práci alespoň z části dále interpretovat, 

nebo si alespoň zlomek z ní pamatovat a v budoucnu zužitkovat. Hodnotným přínosem 

práce jsou také zde uvedené tabulky, právnické a ekonomické skutečnosti, analýzy a 

hlavně již zmiňované novinky, které práci provází. Zamyslím se nad  fungováním 

obchodních společností z pohledu de lege lata1 a de lege ferenda2. 

 
                                                
1 Z hlediska současné právní úpravy. 
2 Z hlediska připravované (budoucí) právní úpravy. 
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Vymezení problému a cíle práce 
Dobré fungování obchodní společnosti je základním předpokladem úspěšnosti 

podnikatele v obchodně právních vztazích. Poněvadž obchodní společnost se od svého 

vzniku dosud dynamicky vyvíjí, je třeba tuto oblast neustále prozkoumávat, studovat, 

upravovat, opravovat a co nejvíce přizpůsobovat praxi a požadavkům na ně kladeným. 

Hlavním cílem práce je charakteristika různých typů obchodních společností 

z vybraných úhlů pohledu (např.z finančního, právního, účetního) a pro snadnější 

orientaci ve spletitosti českých právních předpisů. Myslím si, že tato práce usnadní 

podnikatelům ekonomický život jejich firem, současně je rovněž návodem pro správné 

fungování obchodních společností obecně a v detailech u vybraných obchodních 

společností.  

Můžeme předpokládat, že po přečtení této práce se může stát, že podnikatelé 

v některých oblastech své činnosti zjistí, že je potřeba danou věc při jejich podnikání 

řešit jinak. Práce by tak mohla být prospěšná všem podnikatelům, kteří buď 

s podnikáním začínají, nebo již podnikají delší dobu, jelikož po přečtení této práce 

mohou zjistit,  že lze jejich podnikatelské návyky změnit, a to směrem k rychlejší a 

snadnější orientaci v již zavedené rutinní praxi. Rovněž pak mohou odstranit chyby, 

kterých se dopouští zejména tím, že nebyli znalí určitých zásad, platných v této 

komerční oblasti. 

Práce si také klade za cíl upozornit podnikatele na novinky v této branži, které mohou 

uplatnit ve svých firmách.  

Dalším cílem, který si v práci kladu, je naleznutí slabin fungování obchodních 

společností, ale rovněž hodlám poukázat na kladné a silné stránky současné právní 

úpravy obchodních společností. 
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1 Teoretická východiska práce 
 
1.1 Obchodní společnosti v základní rovině 
 
Český obchodní zákoník obecně obchodní společnost charakterizuje jako právnickou 

osobu, založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či 

zákon jinak (§56 odst.1). Nutno je však podotknout, že ne všechny obchodní společnosti 

musí být založeny pouze za účelem podnikání, mohou se totiž zabývat například 

vědeckou, výzkumnou či charitativní činností. 

Obchodními společnostmi podle českého obchodního zákoníku jsou jmenovitě veřejná 

obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, 

akciová společnost, evropská společnost a evropské zájmové sdružení. [19] V této 

práci bude rozebírána především problematika prvních čtyř uvedených forem 

obchodních společností. 

Každou obchodní společnost je po jejím založení vždy nutno zapsat do obchodního 

rejstříku. 

Společnosti lze dělit z více pohledů, v mé práci však budeme předpokládat nejvíce 

zavedené členění, které je zakotveno i v právní úpravě České republiky. Společnosti se 

obecně dělí na osobní a kapitálové, přičemž mezi prvně zmíněné zahrnujeme veřejnou 

obchodní společnost a komanditní společnost, za kapitálové společnosti potom 

považujeme společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. 

Pro osobní obchodní společnosti je typická osobní forma účasti společníků na 

podnikání společnosti, z čehož plyne možnost každého ze společníků podílet se na 

obchodním vedení společnosti a jednat jménem společnosti. Společníci osobních 

obchodních společností ručí vždy za závazky společnosti společně a nerozdílně celým 

svým majetkem. Obecně platí, že osobní obchodní společnosti nezřizují jiné, než 

statutární orgány. 

Pro kapitálové společnosti je typická majetková účast společníků na podnikání 

společnosti.  

Společníci kapitálových společností nejsou povinni k osobní účasti na společnosti, 

jejich povinností je vložit do společnosti určitý majetkový vklad, který později vytváří 

základní kapitál společnosti, který je klasickým znakem kapitálových společností. 
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Díky kapitálovému potencionálu společnosti její společníci neručí za závazky 

společnosti vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu. [9] 

Kromě statutárních orgánů vytváří kapitálové obchodní společnosti i další orgány (např. 

valnou hromadu, dozorčí radu). 

Jak již bylo naznačeno, právní úpravu obchodních společností nalezneme v obchodním 

zákoníku v části druhé, a to v § 56 - 260. Část druhá obchodního zákoníku je rozdělena 

na dvě hlavy, z nichž první je věnována obchodním společnostem (§56 - 220zc) a druhá 

právním poměrům družstva (§ 221-260). Hlava první se dělí na pět dílů. První díl (§56-

75b) obsahuje obecná ustanovení o obchodních společnostech, společná všem formám 

obchodních společností. Díl druhý až pátý hlavy první, části druhé, jsou věnovány 

právní úpravě jednotlivých forem obchodních společností. 

Obchodní zákoník v zásadě vychází z dispozitivnosti právní regulace vztahů mezi 

zakladateli, tj. mezi společníky navzájem a mezi společníky a společností. Vztahy 

společníků a společnosti ke třetím osobám jsou upraveny převážně závaznými normami.  

 

Schéma č. 1: základní pojmy spjaté se životem obchodní společnosti 

 

 
 

Zdroj schématu č. 1: vlastní zpracování. 
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1.2 Založení a vznik obchodních společností 
 

Obchodní zákoník důsledně rozlišuje mezi pojmy založení a vznik  obchodní 

společnosti. Je zřejmé, že první logickou etapou je založení společnosti, druhou potom 

vznik obchodní společnosti. 

Založení obchodních společností 

V českých poměrech je zvykem zakládat obchodní společnost tzv. normativním 

(registračním) modelem. Při jeho uplatnění postačí k založení obchodní společnosti 

uzavření společenské smlouvy v předepsané formě. Obchodní společnost však přejde do 

již výše uvedené druhé etapy, čili vzniku, až po zápisu do veřejnoprávní evidence, 

typicky do obchodního rejstříku. 

České právo pak vyžaduje v některých případech k založení a následnému vzniku 

společnosti státní souhlas s určitým předmětem podnikání (např. v případě investičních 

fondů). 

Zakladateli obchodní společnosti mohou být za stanovených podmínek jak fyzické, tak 

právnické osoby, přičemž nezáleží na tom, zda jsou zakladatelé českého, či 

zahraničního původu. 

Je pravidlem, že většina osobních obchodních společností musí být založena minimálně 

dvěmi osobami, ať se již  jedná o osoby právnické či fyzické, přičemž je lze i navzájem 

kombinovat.  Kapitálové společnosti pak mohou být ve stanovených případech založeny 

jedinou osobou. Každá ze dvou forem kapitálových společností má však svá specifika, 

pokud se jedná o její založení. Společnost s ručením omezeným může založit jak 

fyzická, tak právnická osoba jako jediný zakladatel. Pravidlem pro fyzickou osobu je, že 

jedna a táž fyzická osoba může být jediným společníkem pouze ve třech společnostech 

s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže 

být jediným zakladatelem jiné společnosti s ručením omezeným. 

Akciová společnost může být založena jediným zakladatelem pouze za předpokladu, že 

je právnickou osobou, což však nevylučuje, aby se všechny akcie soustředily po celou 

dobu trvání akciové společnosti v rukou jediné fyzické osoby, což obchodní zákoník 

vysloveně připouští.  
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Zakládá-li a.s. jediný zakladatel, činí tak formou zakladatelské listiny, což platí i pro 

s.r.o. V ostatních případech všechny obchodní společnosti zakládají své společnosti 

formou společenské smlouvy.   

Vznik obchodních společností 

Obchodní společnost vzniká jako právnická osoba až zápisem do obchodního rejstříku, 

teprve poté může nabývat práv a povinností, zavazovat se a účastnit se soudního, 

správního  a jim podobných řízení.  

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení 

společnosti, nebo od doručení živnostenských průkazů, či jiných podnikatelských 

oprávnění. 

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku lze podat pouze na předepsaném 

formuláři, společně se seznamem listin, které se k návrhu přikládají. 

Zákonem č. 216/2005 Sb. došlo k významné novelizaci ustanovení obchodního 

zákoníku, upravujících problematiku obchodního rejstříku. Jednou z nejviditelnějších 

změn je povinnost podávat návrhy na zápis jakýchkoliv skutečností do obchodního 

rejstříku pouze na formulářích, jež Ministerstvo spravedlnosti ČR vydalo ve formě 

vyhlášky  č. 250/2005 Sb. Tyto formuláře jsou k dispozici na webových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti ČR. 

Soud provede zápis do obchodního rejstříku v souladu s ustanoveními občanského 

soudního řádu. Z tohoto nepřímo vyplývá, že tím, kdo případně může společnost 

prohlásit za existenčně neplatnou, je taktéž soud, a to i bez návrhu na zrušení a následný 

zánik společnosti.  

 

1.3 Vklady do obchodních společností 
 

Pojem „vklad“ je obsažen výstižně v § 59 obchodního zákoníku, z něhož vyplývá, že 

právní postavení společníka ve společnosti má ve společnosti majetkový základ. 
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Obchodní zákoník v zásadě užívá pojmu vklad ve třech následujících významech: 

 

1. jako označení pro předmět vkladu – buď peněžité nebo nepeněžité plnění, které 

se společník zavazuje poskytnout společnosti a společnost se je zavazuje 

přijmout, 

2. jako označení pro vkladovou povinnost společníka, tedy závazek vyplývající 

z právních skutečností, vedoucích buď k založení společnosti, nebo ke zvýšení 

jejího základního kapitálu, popř. z takových právních skutečností, které vedou 

k rozšíření počtu společníků. Vkladovou povinnost společníka je nutno mít 

dobře ošetřenou, a to vzhledem ke lhůtám pro splácení vkladů a následkům při 

nesplnění vkladových závazků, 

3. jako majetkový základ podílu společníka na společnosti, což vyjadřuje 

číselné vyjádření zdrojů, který je určující hlavně pro právní postavení společníka 

ve společnosti a pro jeho participaci na výsledcích hospodaření společnosti. 

 

Obecně lze říci, že vklad je vymezen dvěma základními znaky: 

 

a) sepjetím se základním kapitálem obchodní společnosti, tj. že součtem všech 

vkladů společníků dostáváme základní kapitál společnosti, který se změní, pokud 

budou vloženy  nové vklady, 

b) vklad jako kritérium pro určení velikosti podílu společníka, kromě výjimek 

v podobě veřejné obchodní společnosti, kde nejsou vklady povinné a komanditní 

společnosti, kde stíhá povinnost poskytnout vklad pouze komanditisty. 
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Předmět vkladu 

Je nutno uvést, že vklad jako takový nemusí být vždy jen peněžité povahy. Pokud tedy 

chceme zkoumat vklad co do jeho předmětu, provedeme rozdělení vkladu na 

vklady peněžité a nepeněžité. 

 

 

Schéma č. 2: přehled členění předmětu vkladu 
 

 
Zdroj schématu č.2: vlastní zpracování. 

Vklady peněžité povahy 

Tyto vklady, jak již z názvu vyplývá, mají podobu peněžité částky, kterou společník 

dává společnosti k dispozici. Tuto částku může poskytnout v české, ale i zahraniční 

měně. U zahraniční měny však musí být stanoven korunový ekvivalent, neboť v §58 

odst. 1 obchodního zákoníku je stanovena podmínka , aby byl základní kapitál vyjádřen 

v českých korunách. 

S ohodnocením těchto prostředků, potřebných už při zakládání většiny obchodních 

společností, nebývají žádné větší potíže, jelikož finanční hodnoty peněžních prostředků 

jsou obvykle pevně dané a lze je tak lehce počítat. [7] 

 

vklady 

peněžité nepeněžité 

věci 

movité 

nemateriální vklady 

nemovité 



  

 - 19 - 

Vklady nepeněžité povahy 

Vklady nepeněžité povahy jsou takové, kde předmět plnění netvoří peníze, i když jsou 

později ohodnoceny nominální hodnotou pro potřebu toho, aby se splnily nejen 

zákonem stanovené podmínky minimálního základního vkladu, ale potažmo i 

základního kapitálu. 

Vklady nepeněžité se dělí na vklady hmotné (movité a nemovité věci) a nehmotné 

(práva a jiné majetkové hodnoty). [7] 

Jestliže u vkladů peněžité povahy nejsou žádné zásadní potíže s jejich oceněním, pro 

nepeněžité vklady to neplatí, a to zejména ve smyslu nadhodnocení, či podhodnocení 

vkladů, což platí zejména pro kapitálové společnosti. V obou těchto případech se vždy 

jedná o fiktivní hodnocení vkladů. Kvůli tomuto problému byly upraveny dříve 

poněkud benevolentní podmínky, nyní se však obchodní zákoník snaží zpřísnit pravidla 

nepeněžitých vkladů, např. tím, že přesně vymezil, které majetkové statky mohou být 

vklady (podmínka hospodářské využitelnosti ve společnosti) a určité vklady vysloveně 

zakazuje (např. vklady v podobě poskytnutí služeb). 

V novelizované úpravě obchodního zákoníku byl vznesen dokonce požadavek, aby 

znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval pro každý jednotlivý případ soud 

(§59 odst.3), čímž byla současně dosažena plná kompatibilita s požadavky druhé 

směrnice ES o obchodních společnostech (směrnice č. 77/91/EHS). [2] 

Uvedené nešvary pravděpodobně nutily české zákonodárce k zamyšlení a hlavně ke 

zpřísnění „fiktivnosti vkladů“, jelikož nadhodnocení základního kapitálu společnosti by 

mohlo mít neblahé účinky, přičemž toto zbytečné pochybení si jistě nepřála ani hlavní 

skupina zúčastněných - podnikatelé. Vysvětlení problému je v zásadě jednoduché, 

pokud by byly vložené vklady nadhodnoceny, znamenalo by to oficiálně vyšší hodnotu 

základního kapitálu, což by samozřejmě neodpovídalo realitě. 

Zákon vysloveně nezakazuje možnosti obou předchozích alternativ v kombinaci, tedy 

vložení obou vkladů společně, avšak toto řešení se nepovažuje za praktické. 
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1.4 Základní kapitál obchodních společností 
 

Podle zákonné definice je základní  kapitál tvořen souhrnem peněžních i 

nepeněžních vkladů všech společníků. Dále zákon uvádí, že musí být základní kapitál 

vyjádřen v jednotkách české měny a povinně jej musí tvořit komanditní společnosti, 

společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Hlavní ustanovení o základním 

kapitálu v § 58 ObchZ je velmi strohé, proto si nyní uvedeme více o tomto právním 

institutu za pomoci dalších, ne tolik přímých formulací ObchZ a úvah, které by mohly 

z tohoto ustanovení vyplývat. 

Jak již bylo naznačeno, společníky poskytnuté vklady vytvářejí základní kapitál 

společnosti, a to bez ohledu na právní formu obchodní společnosti. V kapitálových 

společnostech má základní kapitál zásadní význam a jeho výše se obvykle zapisuje do 

obchodního rejstříku. Jeho výši lze změnit pouze formalizovanými právními postupy, 

které nazýváme jako zvýšení nebo snížení základního kapitálu. [6] 

Výraz základní kapitál může být užitečným pojmem pro třetí osoby, jelikož je z něj 

patrno, jak se společnost financuje, jak si opatřuje prostředky potřebné pro realizaci své 

činnosti. Informuje spolehlivě o majetkových poměrech ve společnosti a případný 

věřitel si tak může posoudit míru rizika své investice do společnosti.  

Z tohoto pohledu je dobré si posoudit, z čeho je vlastně základní kapitál tvořen, jelikož 

je jasné, že, ne vždy disponují společníci všemi potřebnými prostředky důležitými pro 

chod společnosti. Z účetního hlediska jsou nám známy zdroje vlastní a naproti tomu 

zdroje cizí. Přitom vlastní zdroje jsou ty, které společnost nabyla svojí vlastní činností, 

nebo vklady společníků, ať již peněžitými či nepeněžitými. Je tedy jasné, že vlastní 

zdroje slouží především k posílení hospodářské pozice podniku, jelikož jej nezatěžují 

povinností vracet finanční prostředky, popřípadě platit za jejich užití (např. v podobě 

úroků). Jako cizí označujeme obvykle ty zdroje, které jsou poskytnuty třetími osobami - 

jde především o úvěry. V tomto případě je zřejmé, že je k těmto zdrojům nutno 

přistupovat opačným způsobem, nežli ke zdrojům vlastním, tvoří totiž závazky, které je 

nutno splatit osobě, která je zapůjčila a zaplatit příslušnou cenu půjčky, tedy úrok. 

Společnost sice má být čím financována, avšak velkou nevýhodou je to, že se jí situace 

může tzv. „vymknout z rukou“ v podobě pozdější vysoké zadluženosti, čímž je 

snižována její finanční stabilita.  
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Je také zřejmé, že pokud společnost připustí vysoké procento cizího kapitálu, pak musí 

být jejímu vedení jasné, že bude výrazně omezena jeho volnost rozhodování při řízení 

společnosti. Cizí zdroje mohou být taktéž poskytovány i od společníků, v takovém 

případě je ovšem právní režim odlišný od vkladů. 

Z účetního hlediska jsou vlastní i cizí zdroje financování uvedeny na pasivní straně 

rozvahy, čímž je vyjádřena jejich zdrojová povaha v protikladu k aktivům, zachycujícím 

majetek, jež byl z uvedených zdrojů obstarán. Pasivní vyjádření je zcela jasné, pokud se 

jedná o zdroje cizí, u vlastních zdrojů, obzvláště u námi řešeného vlastního kapitálu, 

není situace jeho postavení na pasivní straně rozvahy až tak jednoznačná, proto 

vysvětlím, z jakého důvodu se nachází v této části rozvahy, neboť z hlediska právního 

se jednoznačně pojem základního kapitálu nekryje s právním pojmem dluhu; jde tedy o 

„nepravé pasivum“.  

Důvodem zařazení základního kapitálu do pasiv je v požadavku jeho vázanosti 

v kapitálové společnosti, za jejíž pomoci má být docíleno toho, aby byl základní kapitál 

jakousi zárukou nezávislosti společnosti na negativních skutečnostech, které by mohly 

provázet společníky v osobním životě, čímž vylučuje i návratnost vkladu jednotlivým 

společníkům (pojistka pro společnost). Vázanost tedy brání rozdělení základního 

kapitálu mezi společníky, i libovolným změnám jeho výše za trvání společnosti. Výše 

uvedené však naznačuje jistou výhodu pro společníky kapitálových obchodních 

společností, jelikož při krachu společnosti jsou zajištěni tak, že osobně neručí za 

závazky společnosti, i když se jejich hospodaření dotýká základního kapitálu. [2] 

Základním kapitálem vázaná část aktiv společnosti je tedy v prvé řadě garančním 

fondem pro věřitele společnosti, u něhož v zájmu jejich ochrany musí být zabráněno 

nebezpečí jeho zmenšení, nebo rozdělení základního kapitálu. 

 

Chceme li shrnout z předchozích poznatků základní funkce kapitálu, základní kapitál 

určují tyto atributy: 

 

1. vyjádření toho, že společníci poskytli společnosti určitý majetek – ve formě 

nepeněžité či peněžité (peníze, věci, práva, cenné papíry), který společnost hodlá 

používat pro své potřeby, z čehož později budou mít společníci práva na výnos 

z činností, které společnost realizovala, 
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2. základní kapitál je číselným vyjádřením součtu číselných hodnot jednotlivých 

vkladů, 

3. ve vztahu ke společníkům vyjadřuje poměr jejich vkladů k celkové výši základního 

kapitálu a velikost jejich podílu na obchodní společnosti.  

 

1.5 Podíl u obchodních společností 
 

Tento pojem lze chápat z různých hledisek, nejvýstižněji jej lze však vyjádřit 

následovně: 

- jako relativní právní samostatnost vztahu společníka a společnosti a možnost 

chápat jej jako jeden z předmětů občanskoprávních vztahů, které jsou 

uvedeny obecně v §118 odst. 1 ObčZ; toto chápání umožňuje řešit převody 

podílů, případné zastavení podílů i jejich přechod na univerzální právní 

nástupce; 

- jako vázanost existence podílu na vnitřním vztahu společníka a společnosti.  

 

Obchodní společnost je zcela nemyslitelná bez společníků, přičemž právě ti se se svými 

podíly účastní na chodu společnosti. Tvoří tím jakousi soustavu oprávnění a 

povinností, které je poutají ke společnosti. Uvedené nám tedy naznačuje, že není 

důvodu výraz „podíl“ přiřazovat pouze k finanční odměně společníka, jak si mnohá 

laická veřejnost v dnešní době myslí. 
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Schéma č. 3: schématické vyjádření podílu 

 

Zdroj schématu č. 3: vlastní zpracování. 

Pohled na podíl z kvalitativního a kvantitativního hlediska 

Nejlépe lze podíl brát ze dvou hledisek, a to kvalitativního (soubor práv a povinností 

tvořících obsah právního vztahu společníka společnosti) a z kvantitativního (velikost 

podílu a jeho hodnota). 

Obecně platí, že kvantitativní stránka podílu vykazuje míru, v níž se společník na 

společnosti účastní, z čehož pak usuzujeme, jak jsou jeho práva a povinnosti veliká ve 

srovnání s ostatními společníky, z čehož je jasné, že velikost podílu je relativní. Kromě 

rozsahu společnických práv a povinností lze kvantitativní stránky podílu spatřovat i 

v jeho hodnotě, kterou je dána jak ekonomická pozice, tak i hospodářská situace, v níž 

se společnost nachází. 

Kvalitativní stránku podílu upravuje přímo obchodní zákoník v ustanovení §61 odst. 1, 

kde určuje, že podíl představuje účast společníka na společnosti a z ní plynoucí práva a 

povinnosti. [2] 

Velikost podílu se potom určuje podle právní formy dané obchodní společnosti a 

příslušných speciálních ustanovení, které se daného typu obchodní společnosti týkají, 

tyto souvislosti budou rozvedeny v následující části bakalářské práce. 
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Kvalitativní hledisko podílu 

Připomeneme-li si, že kvalitativní stránkou podílu jsou vymezena práva a povinnosti 

společníků ke společnosti, můžeme následně navázat různými konkrétními strukturami, 

které je nutno si uvědomovat, co do vztahu posuzování kvalitativního hlediska podílu. 

Pro toto třídění shrnuji tři znaky, z kterých je vyvozen podíl, pokud jej posuzujeme 

z jeho kvalitativní stránky, jak plyne z níže uvedené tabulky. 

 

Tabulka č. 1: podíl – kvalitativní hledisko 

 

Podíl – kvalitativní hledisko 

Členění podle 

práv společníků 

- majetková práva - právo na podíl na zisku, nebo právo na 

vypořádání společníka ve společnosti, 

- nemajetková práva - právo podílet se na řízení společnosti a 

právo na informace o záležitostech společnosti. 

Určení práv a 

povinností pro 

jednoho 

společníka/ 

skupinu 

společníků 

- tato zásada nevypovídá o tom, že by byl přiznáván jednomu  

společníkovi, či skupinám společníků větší rozsah práv a 

povinností, 

- vyžaduje , aby všichni společníci měli stejné právní postavení 

v tom smyslu, že rozsah jejich práv a povinností je  určen dle 

jednotného kritéria, které je předem stanoveno a uplatněno 

později na všechny společníky stejně. 

Třídění podle 

povinností 

společníků 

- povinnosti majetkové povahy (vkladová povinnost, povinnost 

kompenzovat ztráty společnosti), 

- povinnosti nemajetkové povahy (povinnosti nejrůznější 

povahy , které zpravidla plynou ze společenské smlouvy. 

Kvantitativní hledisko podílu 

Jak již bylo uvedeno, kvalitativní hledisko podílu zkoumáme ze dvou pohledů,  a sice z 

velikosti podílu (určuje právní postavení společníka vůči ostatním společníkům), tak z 

hodnoty podílu (vyjadřuje ocenění podílu jako předmětu právních vztahů). 

Opět lze vyjádřit pro lepší názornost hlavní znaky těchto pohledů v následující tabulce. 
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Tabulka č. 2: podíl – kvalitativní hledisko 

 
Podíl – kvantitativní hledisko 

Velikost podílu - nepředstavuje konkrétní podíl na majetku společnosti, ale spíše 

relativní veličinu určenou zlomkem, nejčastěji však procentem 

(ve společenské smlouvě např. dáno, že podíl pana Dvořáka na 

společnosti činí 40%), 

- právní pozice společníků se pro velikost podílu odlišuje dle 

toho, o jakou jde formu obchodní společnosti, 

- formulace není zcela jasně nikde v zákoně formulována, 

částečně jen v některých ustanoveních naznačena. 

Hodnota podílu - v obchodním zákoně výslovně vyjádřena jako míra účasti 

společníka na čistém obchodním majetku společnosti, což 

jinými slovy znamená určitou velikost majetku, kterou by 

společník získal po odečtení všech závazků společnosti, 

- problémy s reálným oceňováním hodnoty podílu (např. u akcií 

kvůli stavu poptávky a nabídky na veřejném trhu). 

 

Specifické druhy podílů 

S vypořádáním pomocí vypořádacího podílu nelze zaměňovat vypořádání pomocí 

podílu na likvidačním zůstatku, proto budou níže uvedeny informace o obou těchto 

pojmech. 

Velikost vypořádacího podílu poukazuje na konec účasti společníka ve společnosti 

kvůli jiným právním skutečnostem, avšak toto nemá vliv na další existenci společnosti, 

v čemž spatřujeme hlavní rozdíl mezi oběma druhy podílů. 

Druhý zmíněný způsob vypořádání se používá při zrušení obchodní společnosti s 

likvidací, kdy společníkovi náleží jako podíl na likvidačním zůstatku část čistého 

majetkového zůstatku, jenž vyplynul z likvidace. 
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Vypořádací podíl  
Ve vypořádacím podílu je dáno právo společníkovi na vypořádání, pokud dochází 

k zániku účasti společníka na obchodní společnosti, avšak společnost pokračuje ve své 

činnosti a ukončení účasti společníka se neděje převodem jeho podílu, ale je důsledkem 

jiné právní skutečnosti (např. vyloučení společníka společnosti s ručením omezeným 

rozhodnutím soudu, smrtí společníka atp). Zjednodušeně řečeno, vypořádací podíl je 

hodnotou účasti společníka (v podobě investic, práv a povinností), a to v okamžiku, kdy 

společníkova účast na společnosti končí (z jiných důvodů, nežli je jeho převedení 

podílu). Při převodu podílu na obchodní společnosti dochází k vypořádání převodní 

cenou, a společníkovi proto již nárok na vypořádací podíl nevzniká. 

Vzhledem k tomu, že akcie v akciové společnosti jsou vždy převoditelné a lze je dědit, 

nepřipadá u akciové společnosti vypořádání pomocí vypořádacího podílu v úvahu; toto 

vypořádání se tedy provádí v osobních obchodních společnostech a ve společnosti s 

ručením omezeným. 

Chceme-li zjistit, jak veliký vypořádací podíl náleží společníkovi, jehož účast na 

společnosti zanikla, musíme nejprve stanovit základ vypořádacího podílu. Tento základ 

se vypočte pro všechny společnosti shodným způsobem: stanoví se ke dni zániku účasti 

společníka ve společnosti z vlastního kapitálu, zjištěného z mezitímní, řádné nebo 

mimořádné účetní závěrky, sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. [2]  

Obchodní zákoník dává kromě tohoto způsobu výpočtu možnost společenské smlouvě, 

aby stanovila, že se základ pro výpočet vypořádacího podílu má určit z čistého 

obchodního majetku společnosti na základě posudku znalce, jmenovaného soudem. 

Konkrétní výše vypořádacího podílu, který bude společníkovi náležet, se potom z 

uvedeného základu určí podle pravidel, které obsahuje speciální úprava u jednotlivých 

obchodních společností. [2]  

Podle obecné úpravy se vypořádací podíl vyplácí v penězích, pokud společenská 

smlouva nebo stanovy neurčují něco jiného. Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří 

měsíců od schválení účetní závěrky, nutné ke stanovení základu vypořádacího podílu, 

nebo ode dne doručení posudku znalce, pokud se základ stanoví podle znaleckého 

posudku. Jestliže společníci nebo orgán společnosti účetní závěrku bez vážného důvodu 

neschválí, je vypořádací podíl splatný uplynutím tří měsíců ode dne, kdy závěrka měla 

být schválena. [2]  
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Zvláštní úprava splatnosti platí pro společnost s ručením omezeným: společnost je 

povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu poté, co vyřídila uvolněný 

obchodní podíl společníka, jehož účast na společnosti zanikla, jestliže byl vklad 

společníka do základního kapitálu společnosti zcela splacen. Pokud tento vklad splacen 

nebyl, je společnost povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu po 

splacení vkladu. Společenská smlouva může lhůtu pro splatnost vypořádacího podílu 

prodloužit. [2]  

 
Podíl na likvidačním zůstatku 

Obchodní zákoník v § 61 odst. 4 stanovuje právo společníka na podíl na majetkovém 

zůstatku společnosti, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku). Již 

z názvu pojmu „likvidační zůstatek“ je zřejmé, že u tohoto podílu půjde především o 

vztahy, které směřují k zániku společnosti. Likvidační zůstatek je vlastně majetkové 

právo společníka na společnosti, když už je zcela zřejmé, že se podnikatelská životnost 

této společnosti schyluje ke konci. Konkrétní číselné vyjádření likvidačního podílu 

závisí na speciálních úpravě té které dané obchodní společnosti, je však známo, že 

rozdělení likvidačního podílu navrhuje tzv. likvidátor a schvalují ho společníci 

(případně orgán obchodní společnosti). Každý společník, který s návrhem rozdělení 

likvidačního zůstatku nesouhlasí, se může do tří měsíců ode dne, kdy byl návrh na 

rozdělení likvidačního zůstatku projednán, domáhat, aby jeho výši likvidačního zůstatku 

přezkoumal soud. Soudní rozhodnutí je potom, pokud jde o základ přiznaného práva, 

závazné i ve vztahu k ostatním společníkům. 

Společníkům nelze poskytnout jejich podíl na likvidačním zůstatku, a to ani ve formě 

zálohy, před uspokojením všech známých věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, 

a před uplynutím tříměsíční lhůty, určené k soudní žalobě proti výši podílu společníka 

na likvidačním zůstatku. Je-li výše pohledávky sporná, nebo není-li ještě splatná, lze 

věřiteli poskytnout odpovídající jistotu. [2]  

Rozdělením likvidačního zůstatku likvidace končí. Po rozdělení likvidačního zůstatku 

sestaví likvidátor seznam společníků, kterým vyplatil podíl na likvidačním zůstatku a do 

30 dnů po skončení likvidace podá návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 
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Splatnost likvidačního zůstatku není obchodním zákoníkem stanovena, rozhodující je 

návrh likvidátora schválený společníky, nebo příslušným orgánem společnosti. [1]  

1.6 Zrušení a zánik obchodních společností 
 

Je-li společnost zrušena, je tím ukončena i její právní existence a logicky tak ztrácí účel, 

pro který byla původně založena. 

Společnost lze zpravidla zrušit těmito způsoby: 

a) zrušení s likvidací, 

b) zrušení společnosti bez likvidace. 

Zrušení společnosti s likvidací 

Je obvyklým způsobem zrušení společnosti, jelikož pokud nestanoví ve velmi 

výjimečných případech zákon jinak, je pak společnost nucena při svém zániku 

podstoupit likvidaci. 

Společnost může být zrušena nuceně, rozhodne-li tak zákonným způsobem důvodně 

soud, případně správní úřad (např. při pasivitě společnosti, která trvá více než dva roky). 

Majitelé společností však ještě i v těchto případech mají šanci problém, pro nějž hrozí 

jejich společnosti nucené zrušení odstranit, a to ve lhůtě, kterou stanoví soud. 

K zániku společnosti může dojít také dobrovolně, a to tehdy, když  se tak rozhodnou 

společníci, popřípadě kompetentní orgány společnosti. 

 

Likvidace společnosti 
Je to zákonem upravený postup, podle kterého by mělo docházet k mimosoudnímu 

vyrovnání majetkových vztahů zanikající obchodní společnosti. Je nutná vždy, 

pokud tak stanoví zákonné předpisy. Hlavní funkcí likvidace je vyjasnění majetkových 

poměrů ve společnosti. Vstupem společnosti do likvidace se vždy zastavuje aktivní 

obchodní činnost, i když podnik neztrácí oficiálně status podnikatele, přesto veškerá 

činnost společnosti směřuje k tomu, aby byla vypořádána její aktiva v poměru k jejím 

pasivům. 
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Po celou dobu likvidace je určeno, aby měla firma dovětek „v likvidaci“ a byla opatřena 

osobou likvidátora. Likvidátor je specifický orgán, na nějž po vstupu společnosti do 

likvidace přechází působnost jednat za společnost ve všech záležitostech.  [1] 

Zrušení společnosti bez likvidace 

Bez likvidace lze zrušit společnost pouze v těchto případech, které jsou v souladu se 

zákonem: 

a) společnost může být zrušena bez likvidace, pokud její jmění přechází na 

právního nástupce některým ze způsobů uvedených v § 69 odst. 1 ObchZ, 

b) zrušení společnosti může nastat také právě tehdy, když je proti společnosti 

podán návrh na prohlášení konkursu a tento návrh je zamítnut pro nedostatek 

majetku, nebo je již prohlášený konkurz z téhož důvodu zrušen, či je konkurz 

zrušen po splnění rozvrhového usnesení. To však platí pouze tehdy, pokud 

společnosti nezbude žádný majetek. Pokud jakýkoliv majetek zbude, musí se 

provést jeho likvidace stanoveným postupem. [19] 

 

1.7 Přeměny společností 
 

U obchodních společností může nastat situace, kdy v mnoha ohledech, zejména 

právních a ekonomických je vhodné, aby byla přebudována dosavadní podniková 

struktura. Může být postupováno tak, aby se z několika menších společností stala jedna 

větší, či přesně opačně se může jevit výhodné udělat z jedné již příliš těžkopádné a 

neforemné společnosti vícero menších. Někdy se společnosti může doslova ulevit, 

pokud její stálé vedení převezme někdo jiný. [2] 

Ve světě podnikatelských subjektů dochází k mnoha různým přeměnám společností, 

které ani nemůže obchodní právo důkladně postihnout, jelikož variant, jak přeměnit 

společnost, je mnoho. Tyto přeměny provází totiž často různé aktuální procesy,  

vytvářející se v tom kterém podniku.   

Pokud bychom chtěli vymezit základní metody přeměn společností, zařadili bychom 

mezi ně fúzi, převod jmění na společníka, rozdělení a následnou změnu právní 

formy. 
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Fúze 

Jedná se o sloučení minimálně dvou společností, kdy při této operaci přechází základní 

jmění ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost, která fúzí nově vznikne. 

V praxi se jedná o různé kombinace fúzí, ať již kapitálových či osobních společností 

navzájem. 

 

Převod jmění na společníka 
Představuje institut, při kterém jeden ze společníků nabývá celé její jmění včetně 

ostatních vztahů ve společnosti, např. pracovněprávních.  

Převod tohoto jmění představuje v podstatě převod celého podniku, a to tak, že 

přejímající společník vyplatí náhradu ostatním společníkům, kterým tím zaniknou jejich 

podíly na společnosti a naopak první jmenovaný společník uchopí celý podnik. 

 

Rozdělení 
Úprava vychází z § 69c ObchZ, kdy se vypořádá celé jmění zrušované společnosti bez 

likvidace, která zaniká s tím, že toto jmění přechází na nástupnickou společnost či 

společnosti. Může tak dojít k rozdělení stávající společnosti na několik nových 

společností, či je přistoupeno k variantě rozdělení sloučením, kdy si jmění zanikající 

společnosti převezme několik již existujících společností, či se vytvoří různé kombinace 

předchozích dvou způsobů.  

 

Změna právní formy 
Vzhledem k tomu, že lze jakoukoliv obchodní společnost transformovat na jiný typ 

společnosti, pro vybraný typ podnikání vhodnější,  lze po dohodě společníků tyto 

přeměny uskutečňovat. Jde v podstatě o organizační změnu se zamýšlenými důsledky. 
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2 Současná situace 
 

Podnikatelé, kteří hodlají založit obchodní společnost, si musí nejdříve ujasnit, čím se 

bude daná obchodní společnost zabývat, tj, jaký bude mít předmět činnosti, zda bude 

vyrábět či prodávat, nebo zda bude poskytovat služby, popřípadě jaké. Podle toho si 

zvolí nejvhodnější formu a typ obchodní společnosti (viz příloha č. 1). Dále rozeberu 

jednotlivé typy obchodních společností, zejména pro co je ta která obchodní společnost 

lépe vhodná z různých pohledů, především z ekonomických a daňových V neposlední 

řadě rozeberu funkci orgánů obchodních společností.V případě, kdy nejsou orgány 

zřízeny, uvedu alespoň řízení společnosti, které nahrazuje funkci orgánů. 

 

Schéma č. 4: Možné formy obchodních společností v ČR 

 
 

Zdroj schématu č. 4: Vlastní zpracování. 

 

O Evropské společnosti a evropském hospodářském zájmovém sdružení tato práce 

nepojednává, jelikož nejsou příliš obvyklou formou obchodní společnosti v českém 

prostředí. 

Evropská společnost 

  k.s.     PO = obchodní společnost 

  v.o.s. 

  a.s. 

evropské hospodářské 
zájmové sdružení   s.r.o. 
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2.1 Společnost s ručením omezeným 

 
S.r.o. patří ke kapitálovému typu obchodní společnosti. Tuto společnost může založit 

fyzická, ale i právnická osoba. Základní jmění této společnosti musí činit nejméně 

200 000 Kč a může je složit minimálně jeden společník, maximálně však 50 společníků. 

Nutno je neopomínat, že jedna fyzická osoba může být jediným společníkem pouze u tří 

s.r.o.  
Výše základního kapitálu v České republice pro s.r.o. není omezena žádnou částkou, tj. 

lze mít základní jmění i ve výši několika miliard korun, toto však musí být dělitelné na 

celé tisíce. Vklady společníků do s.r.o. můžou být peněžité i nepeněžité. Vklad jednoho 

společníka musí však činit minimálně 20 000 Kč. V době trvání společnosti mohou 

společníci zvyšovat či snižovat své vklady, čímž dochází automaticky ke zvyšování či 

snižování základního jmění společnosti. Za upsané vklady ručí jednotliví společníci až 

do jejich úplného splacení. 
S.r.o. bývá nejčastěji založena za účelem podnikání, lze ji však založit i pro 

nepodnikatelské účely, její forma je však vysloveně zakázána pro určité druhy 

podnikání, jako je např. bankovnictví.  

S.r.o. vznikla z potřeb užších vztahů společníků, než v jiných typech obchodních 

společností. Společníci s.r.o. se v převážné většině podílí na obchodním životě 

společnosti, avšak poněvadž je s.r.o.  kapitálovou společností, postačila by pouze jejich 

kapitálová účast a fyzická účast na valných hromadách  (podle společenské smlouvy), 

jinak by se teoreticky na životě společnosti nemuseli nijak podílet. 

Vždy při zakládání s.r.o je nutno mít připravenou společenskou  smlouvu (viz příloha 

č. 2), v případě jedné fyzické osoby zakladatelskou listinu. Tyto dokumenty musí mít 

náležitosti, které jsou uvedeny v §110 ObchZ. 

Orgány s.r.o. 

Když už výše byla zmíněna valná hromada, je dobré si přiblížit orgány společnosti s.r.o. 

Jsou jimi valná hromada, jednatelé, fakultativně pak dozorčí rada, která se zřizuje 

většinou u velkých společností. 
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Valná hromada 

Valnou hromadu tvoří všichni společníci s.r.o., je nejvyšším orgánem společnosti, 

rozhoduje o nejdůležitějších otázkách, týkajících se společnosti. Její další funkcí je 

stanovit další směry a vývoj společnosti. Věci, které může rozhodovat pouze valná 

hromada, jsou taxativně uvedeny v §125 odst. 1 písm. a) - n) ObchZ. Valná hromada si 

mj. může vyhradit právo rozhodování věcí, které by jinak náležely ostatním orgánům 

společnosti (např. prodej firemního automobilu, o němž by jinak rozhodoval jednatel). 

Obchodní zákoník rovněž upravuje pravidla rozhodování valné hromady, tj, za jakých 

podmínek je usnášeníschopná a za jakých podmínek může přijímat svá rozhodnutí. Je 

tak vytvořen prostor pro spravedlivé rozhodování záležitostí, kdy je zamezen projev 

zvůle dominantních společníků.  

Valná hromada přijímá svá rozhodnutí obvykle většinou hlasů přítomných společníků, 

společenská smlouva však může stanovit jiné podmínky, pro určité věci přísnější. 

V určitých případech rozhodnutí valné hromady je nutná kvalifikovaná většina hlasů 

všech společníků, a to v nejzávažnějších případech, stanovených v § 125 odst. 1 písm. 

c), d), e) ObchZ a při rozhodování o zrušení společnosti s likvidací. O těchto 

rozhodnutích však musí být pořízen notářský zápis. Společník na valnou hromadu může 

rovněž vyslat svého zástupce, což se děje pravidelně při střetu zájmů společníků, ten 

však musí být pro tento účel zplnomocněn. Společník, který je v prodlení se splacením 

svého vkladu, nemůže většinou vykonávat své hlasovací právo na valné hromadě. 

Valná hromada musí být řádně připravena předem, společníci musí být na ni pozváni 

způsobem, stanoveným ve společenské smlouvě. 

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni společníci mající alespoň 

polovinu všech hlasů, není-li stanoven ve společenské smlouvě vyšší počet hlasů. 

Každý společník s.r.o. má jeden hlas na každých 1000 Kč svého vkladu, neurčuje-li 

společenská smlouva jinak. V určitých případech jsou společníci z hlasování vyloučeni, 

např. o hlasování o přijetí či nepřijetí vkladu nepeněžité povahy, který tento společník 

hodlá do společnosti vložit. Zákon tak chrání ostatní společníky z hlediska zvýhodnění 

vkladatele na úkor společnosti. Rovněž je zakázáno vytvářet jakékoliv dohody o výkonu 

hlasovacího práva. Pokud by se tak stalo a společník by toto zjistil, může se bránit 

podáním žaloby o zrušení rozhodnutí valné hromady, kterou však musí podat pouze 

v tříměsíční prekluzivní lhůtě. 
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Zákon rovněž připouští, aby jednotliví společníci mohli rozhodovat i mimo její jednání, 

musí však být dodržen stanovený zákonný postup, zejména musí být dodržena forma 

notářského zápisu o společníkově vůli v dané záležitosti. 

Seznam věcí projednávaných na valné hromadě a termín jejího svolání musí být 

oznámen společníkům nejméně patnáct dnů předem, převážně písemnou pozvánkou, 

prokazatelně doručenou jednotlivým společníkům. Valná hromada musí být svolána 

jednateli minimálně jedenkrát ročně. 

Každá valná hromada zvolí svého předsedu, který řídí jednání a provádí sčítání hlasů. 

Zápis se stanovenými náležitostmi pořizuje zvolený zapisovatel. Tento zápis musí 

obdržet všichni společníci, což zajišťuje jednatel. 

V případě vzniku škody v důsledku vadného rozhodnutí valné hromady, lze společnost 

žalovat o náhradu škody, a to i třetími osobami. Proto orgány s.r.o. musí dbát právní 

čistoty svých rozhodnutí a nezavdávat tak zbytečné příčiny ku vzniku škod. ObchZ 

stanoví taktéž následnou kontrolu usnesení valné hromady rejstříkovým soudem, avšak 

pouze formálně. 

Je logické, že má li s.r.o pouze jednoho společníka, působnost valné hromady má pouze 

tento společník. Pro případ jediného společníka, který je zároveň jediným jednatelem 

společnosti lze předpokládat případy, kdy tato osoba bude jednat v roli obou účastníků 

smluvních vztahů, tj. na jedné straně bude jednat za společnost a na druhé straně za sebe 

jako za fyzickou osobu. 

 

Jednatel 

Jednatel je chápán jako výkonný orgán společnosti, který je současně jejím statutárním 

orgánem. Jeho pravomoce a rozsah jeho oprávnění stanoví společenská smlouva 

v souladu s ObchZ. Buď může za společnost jednat neomezeně v plném rozsahu, či 

v zúženém rozsahu, přesně stanoveném ve společenské smlouvě. [5] 

Společenská smlouva upraví počet jednatelů, který však není nikterak omezen. 

Obchodní zákoník stanovuje povinnost společnosti, případně soudu, jmenovat do tří 

měsíců nového jednatele, zanikne-li výkon této funkce ve společnosti z jakýchkoliv 

důvodů. 
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Jednatel je jmenován z řad společníků obchodní společnosti, či z jiných, pro společnost 

vhodných osob. Jednatel zabezpečuje obchodní vedení společnosti, kdy rozhoduje o 

provozu podniku, současně však zabezpečuje ostatní organizační záležitosti společnosti 

jako právnické osoby, tj. zejména svolává valnou hromadu, zajišťuje volbu předsedy 

valné hromady, zápis z valné hromady, jeho doručení společníkům. Poskytuje 

společníkům potřebné informace. V mnoha společnostech je zvykem, že jednatel 

vykonává současně funkci ředitele, obchodního ředitele, či jinak nazvaného vedoucího 

pracovníka podniku. Není to však pravidlem. Je-li jednatelem společník, je třeba 

důsledně rozlišovat jednotlivá postavení, při kterých v tom kterém případě vystupuje.  

V poslední době se osvědčil způsob upravit vztah jednatele - pracovníka společnosti 

manažerskou pracovní smlouvou, která přesně v mnoha bodech stanovuje oprávnění a 

povinnosti tohoto pracovníka, včetně jeho mzdových nároků a jeho dalších finančních 

ohodnocení. Výkon funkce jednatele může být zajišťován prostřednictvím outsourcingu, 

například v podobě vedení účetnictví a jiných administrativních činností, které musí 

každá společnost vykonávat. Při této své činnosti jsou povinni se řídit pokyny z valné 

hromady, pokud jsou tyto v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. Má-

li pokyn jinou povahu, nemusí jej jednatel respektovat, ba v mnohých případech ani 

nesmí, např.pokud by příkaz byl protiprávní, či by měl směřovat proti zájmům firmy, 

lidství a celé společnosti. 

Z tohoto pohledu by měli být na funkci jednatele vybíráni jen kvalitní, humánní lidé 

s širokým společenským rozhledem.  

Ustanovení §136 ObchZ upravuje zákaz konkurenčního jednání pro jednatele, kdy tato 

kogentní ustanovení3 může společnost pouze zpřísnit, v žádném případě však zmírnit. 

Chceme li uvést příklad z praxe, tedy vyrábí-li podnik např. špičkové automobily určité 

značky, nesmí jednatel této obchodní společnosti být zároveň jednatelem, popř. 

zprostředkovatelem pro jinou obchodní společnost s obdobným, či příbuzným  

předmětem činnosti. V ObchZ jsou obecně upraveny sankce při porušení zákazu 

konkurence jednatelem. Tyto případy jsou však v praxi velmi složitě rozklíčovatelné a 

někdy musí rozhodnutí, zda se jedná o stejný či příbuzný obor, stanovit až soudní 

znalec. 

 

                                                
3 V tomto smyslu je ustanovení závazné, které nelze ve smlouvě upravit odlišně. 
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Dozorčí rada 

Tento orgán se obvykle zřizuje pouze u velkých společností, jelikož v malé společnosti 

je jednodušší provádět účinnou kontrolu přímo osobami společníků a jednatelů. U 

velkých společností tak její význam nastupuje a spočívá v kontrolní činnosti, případně 

v subsidiaritě společníků při jejich kontrolní činnosti společnosti, zejména jednatelů, 

neboť tito mohou pro společnost napáchat nejvíce škod a přehmatů, čímž dochází 

obecně k destrukci nejdůležitějších vztahů ve společnosti.  

Další povinností dozorčí rady je nahlížení do obchodních a účetních knih a jejich 

následná kontrola správnosti obsažených údajů, dále přezkoumávání řádné, mimořádné 

a konsolidované (popř. i mezitímní) účetní závěrky, návrhů na rozdělení zisku nebo 

úhrady ztráty. Posledním důležitým úkolem dozorčí rady je pravidelně podávat valné 

hromadě zprávy, zejména o stavu a činnosti podniku. Její další práva a povinnosti jsou 

upraveny v § 140 ObchZ. 

Dozorčí rada musí být tvořena alespoň třemi členy a vztahuje se na ni zákaz 

konkurence. 

 

2.2 Akciová společnost 
 

Jedná se o typickou kapitálovou společnost s méně osobními prvky nežli u s.r.o., jejíž 

kapitál je rozvržen na různý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Neodmyslitelným 

nástrojem společnosti, kterým se vyznačuje, je cenný papír, tzv. akcie, od níž se vše ve 

společnosti odvíjí, zejména pak práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení 

společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcionáři ve 

společnosti většinou přímo nepracují, nýbrž  se účastní na její činnosti pouze kapitálově, 

a to za účelem zisku.  

Z právního, ekonomického a organizačního pohledu se jedná o daleko složitější 

společnost v porovnání s ostatními typy obchodních společností.  Akcionáři se účastní 

na řízení společnosti prostřednictvím valné hromady, což je hlavní orgán této 

společnosti, který přijímá své rozhodnutí většinovým principem, kdy počet hlasů 

každého akcionáře je závislý na vlastnictví počtu akcií ze základního kapitálu 

společnosti. 
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Důležité je si uvědomit základní zásadu, která vyplývá z ObchZ, je jí odpovědnost 

společnosti za své závazky celým svým majetkem, přičemž akcionář zásadně neručí za 

závazky společnosti. 

Podmínkou je, aby základní kapitál a.s. byl vytvořen alespoň ve výši 20 000 000 Kč, 

pokud je společnost založena na základě veřejné nabídky akcií, bez veřejné nabídky 

akcií musí činit minimálně 2 000 000 Kč. 

Historicky akciové společnosti vznikly ve středověku při shromažďování finančních 

prostředků za účelem dosažení co nejvyššího zisku při plánování velkých obchodních 

transakcí, jejichž provoz vyžadoval vysoké investice, s kterými jednotliví obchodníci 

běžně nedisponovali. Tento stav trvá dodnes. 

A.s. vytváří obligatorně rezervní fond, pravidla pro jeho vytvoření musí být upraveny 

ve stanovách a.s., bývá však zakládán až v momentě vytvoření zisku ve společnosti. 

V tomto případě společnost musí použít pětinu čistého zisku na rezervní fond v  roce, 

kdy čistý zisk poprvé vytvoří, avšak  je-li čistý zisk vyšší, než desetina základního 

kapitálu, pak příděl do rezervního fondu stačí ve výši 10 %. V každém dalším ziskovém 

roce musí být rezervní fond dotován alespoň 5% z čistého zisku až do dosažení jeho 

objemu ve výši 20 % základního kapitálu společnosti. Použití rezervního fondu je přísně 

účelové, a to jenom k úhradě ztrát společnosti. O jeho použití rozhoduje představenstvo. 

Tento typ obchodní společnosti je vhodný pro větší seskupení osob, majetku a širších 

okruhů předmětu jejich činnosti. Zejména je třeba poukázat na řídící vazby, kdy 

akcionáři se přímo nemusí podílet na vlastním výkonu společnosti, ale pouze jedenkrát 

či několikrát v roce určí hlavní směry vývoje společnosti na valných hromadách, kdy 

profesionální výkonný aparát uvede jejich myšlenky a záměry v život. 

Akcie 

 

Společník se účastní na akciové společnosti prostřednictvím akcií, při upisování akcií 

jsou vydávány tzv. zatímní listy. ObchZ o akciích praví, že akcie musí obsahovat firmu 

a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, 

název nebo jméno akcionáře, výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie a 

datum emise.  
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Akcie se upisují v listinné nebo zaknihované podobě. Zaknihovaná podoba akcie 

nahrazuje fyzickou akcii zápisem do knihy akcií, kdežto listinná forma akcie má podobu 

samostatné listiny. Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo 

členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. 

Zaknihovaná akcie musí označovat číselné označení v případech, kdy to stanoví zákon. 

V jaké formě budou akcie vydány, zda v listinné, či zaknihované, určují stanovy, které 

tvoří zakladatelé a.s. Akcie může mít dvě formy, a to na jméno nebo na majitele.  

Akcie znějící na jméno mají podobu zákonného papíru, akcie znějící na majitele pak 

mají formu cenného papíru na doručitele. Druhy akcií jsou taxativně upraveny 

zákonem, jiné druhy než v zákoně upravené nelze použít, přestože se podnikatelé často 

pokoušejí o jiné, než upravené formy akcií. 

Orgány a.s. 

Jelikož je tento typ obchodní společnosti organizačně náročný, potřebuje přísnější 

úpravu vnitřních poměrů a tedy  vyžaduje i složitější řízení společnosti.  Mezi orgány 

a.s. patří představenstvo, valná hromada a dozorčí rada.  

Při rozboru pracovní náplně orgánů společnosti se také mnohé dozvíme o chodu a.s. 

A.s. může v organizační struktuře mít mnoho podob v různých modifikacích, je tedy 

zřejmé, že všechny podoby a.s. nelze obsáhnout, proto se věnuji základní podobě 

organizační struktury a.s. 

 

Představenstvo a.s. 

Je statutárním orgánem, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Jeho 

působnost je velmi obsáhlá, jelikož činností, které a.s. denně vykonává je mnoho. 

Hlavní náplní je vykonávat vše, co není svěřeno valné hromadě a dozorčí radě, tedy 

převážná většina řídících činností společnosti.  Představenstvo a.s. je jakýmsi 

výkonným orgánem, který uvádí v život rozhodnutí, které učiní čas od času valná 

hromada. Představenstvo je kolektivním orgánem, který na pravidelných schůzích řeší 

otázky spojené s každodenním životem společnosti, včetně řádného vedení účetnictví 

společnosti. O těchto jednáních je vždy sepsán zápis, který je základním vodítkem pro 

vedoucí pracovníky společnosti. 
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 Zápis je vyhotovován ve formě soukromé listiny, musí být podepsán předsedou 

představenstva, zapisovatelem, v určitých případech musí být vyhotoven formou 

notářského zápisu (zvyšování základního kapitálu rozhodnutím představenstva). 

Činnost představenstva je pravidelně kontrolována valnou hromadou a v menších 

časových intervalech dozorčí radou příslušné a.s. Musí být složeno minimálně ze tří 

členů, kromě zákonných vyjímek. 

Úprava, obsažená v ObchZ pro představenstvo a.s., platí subsidiárně4 rovněž pro 

jednatele s.r.o. Na člena představenstva jsou kladeny vysoké požadavky, musí jít o 

zletilou, bezúhonnou osobu ve smyslu živnostenského zákona, plně způsobilou 

k právním úkonům. Kdo je bezúhonný, stanoví živnostenský zákon, který se použije 

rovněž pro potřeby osvědčení způsobilosti člena představenstva vykonávat tuto funkci  

v té které a.s. Tyto podmínky musí člen představenstva splňovat po celou dobu výkonu 

své funkce. Pokud člen představenstva přestane splňovat tyto podmínky, končí jeho 

výkon funkce ex lege5.Člena představenstva obecně jmenuje a odvolává valná hromada, 

je-li to ve stanovách upraveno, může být tato činnost prováděna taktéž dozorčí radou. 

Člen představenstva nemusí být nutně akcionářem společnosti, tuto funkci může 

vykonávat jakákoliv z pohledu společnosti vhodná osoba, pokud splňuje výše uvedené 

zákonné podmínky. Mezi členem představenstva a a.s. je uzavírána smlouva, která musí 

odpovídat ustanovením o mandátní smlouvě, upravené v ObchZ, ať je již nazvána 

jakkoliv, což se v praxi běžně děje.  

Člen představenstva musí svou činnost vykonávat s péčí řádného hospodáře a úzkostlivě 

dodržovat pracovní morálku a režim, jelikož jako složka kolektivu ve svých rukou v 

podstatě třímá osud celé společnosti, neboť jeho chybné aktivity mohou mít neblahé  

finanční dopady na zájmy akcionářů. Obdobně jako v s.r.o. zde platí zákaz konkurence 

pro člena představenstva a.s. ve vztahu k jeho společnosti. 

 

 

 

 

 

 
                                                
4 Podpůrně, pomocně. 
5 Ze zákona. 
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Valná hromada a.s. 

Jedná se o nejvyšší orgán společnosti. Koná se nejméně jednou za rok ve lhůtě určené 

stanovami a.s., nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období (§ 

184 odst. 3 ObchZ).  Je svolávána představenstvem a.s., jednání se zúčastňují akcionáři 

či jejich zástupci. 

Působnost valné hromady je spatřována v následujících šesti hlavních bodech, kdy 

rozhoduje o: 

1. změně stanov 

2. majetkových otázkách 

3. postavení akcionářů 

4. vnitřní organizaci společnosti 

5. zapojení společnosti do koncernu 

6. zrušení společnosti s likvidací či bez ní . [2] 

 

Svolání valné hromady  

Valná hromada se svolává tehdy, má-li byt projednáno hospodaření společnosti či se 

mají řešit jiné závažné vyvstalé problémy společnosti. Další důvody svolání valné 

hromady mohou být s ohledem na potřeby akcionářů, či jsou vyvolány speciálními 

zájmy společnosti. 

Valná hromada musí být svolána minimálně jedenkrát za rok, vždy v termínu určeném 

stanovami, nestane-li se tak, hrozí společnosti bezprostředně zrušení soudem. 

Valnou hromadu svolává představenstvo. Ve stanovených případech, zejména při 

nefunkčnosti představenstva,  ji může svolat někdo jiný, určený v ObchZ. 

Obvyklou formou přizvání na valnou hromadu u akcionářů majících akcie na jméno, je 

písemná pozvánka, která má stanovené kogentní náležitosti, jimiž jsou: firma a sídlo 

společnosti, místo, datum a konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, 

mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady, rozhodný den 

k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie. Za rozhodný 

den se pro tyto účely považuje, že práva může uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, 

která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem. 

Pokud jsou vydány akcie na majitele, pak je nutností, aby pozvání na valnou hromadu 

a.s. bylo vždy ohlašováno předem v tisku (celostátně distribuovaném).  
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Oznámení valné hromady v tisku má stejné náležitosti jako pozvánka na valnou 

hromadu akcionářů vlastnících akcie znějící na jméno.  

Ohlášení valné hromady musí být provedeno včas, a to minimálně v třicetidenním 

předstihu. V určitých případech lze lhůtu zkrátit. 

Valná hromada musí být usnášeníschopná, tj. musí být přítomni akcionáři představující 

více, než 30 % základního kapitálu. O tom je sepsána listina přítomných, která obsahuje 

další údaje, zejména je uveden druh akcie se kterými je hlasovací právo spojeno. 

V případě pochybností se z této listiny vždy vychází, proto musí být spolu se zápisem o 

jednání archivována. Pro případ, že se sejde menší počet účastníků valné hromady, než 

potřebný, zákon umožňuje svolat náhradní valnou hromadu, avšak pouze do doby šesti 

týdnů od data původního zasedání. Mimo předsedy valné hromady a členů 

představenstva se na valné hromadě volí další funkce, a to zapisovatel, ověřovatelé 

zápisu o valné hromadě a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři). 

Nyní se vyjádřím k vlastnímu průběhu jednání valné hromady. Předseda valné hromady 

ohlašuje dle předem daného programu body, které mají být v průběhu valné hromady 

projednány. Nesmí být opomenuto dát prostor k rozpravě, každý projednávaný bod je 

vhodné předem vysvětlit. Na toto vysvětlení mají akcionáři právo, lze se ho domoci i 

soudní cestou. Akcionáři o každém projednávaném bodu hlasují v návaznosti na počet 

svých akcií, nebo na jejich jmenovitou hodnotu s tím, že toto je přesně určeno ve 

stanovách té které společnosti. Toto hlasovací právo může být limitováno a různě 

upraveno ve stanovách, avšak stejně pro všechny akcionáře. Rovněž tak ObchZ stanoví, 

kdy akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo, k těmto hlasům pak se pak nepřihlíží. 

Způsob hlasování je určen ve stanovách, lze hlasovat tajně, ale  i veřejně, což je běžněji 

uplatňovaný způsob. 

Pro přijetí usnesení valné hromady je zapotřebí určitý počet hlasů z přítomných, obecně 

je podle zákona zapotřebí získat nadpoloviční většinu, v určitých případech je zákonem 

vyžadována kvalifikovaná většina, ať již dvoutřetinová, či tříčtvrtinová.  
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Dozorčí rada a.s. 

Na rozdíl od s.r.o. je dozorčí rada povinně zřizovaným orgánem v a.s., který 

reprezentuje především kontrolní funkci v podobě dozoru nad činností a.s. 

Podle §197 ObchZ dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a 

uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni 

nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda 

účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost 

společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné 

hromady. 

Z účetního hlediska se jedná o velmi důležitý orgán společnosti, neboť přezkoumává 

účetní závěrky společnosti a kontroluje rozdělení zisku, který společnost za dané období 

vyprodukovala, nebo úhradu ztráty, je-li společnost v deficitu. 

Pokud představenstvo učiní protiprávní rozhodnutí, může dozorčí rada v rámci své 

působnosti omezit výkon jednatelské pravomoci představenstva, popřípadě mu toto 

závadné jednání zcela zakázat.  

V určitých případech může svolat dozorčí rada valnou hromadu, a to ze svého 

rozhodnutí, domnívá-li se, že je to pro společnost potřebné. Také vystupuje v roli 

arbitra, dojde-li ke sporu mezi společností a členem představenstva této společnosti. 

Pro svou činnost jsou členové dozorčí rady vybaveni celou řadou oprávnění, zejména 

právem člena dozorčí rady nahlížet do všech dokladů a záznamů společnosti a 

prověřováním jejich správnosti. Stejně jako představenstvo musí mít dozorčí rada 

minimálně tři členy, pro než platí obdobné podmínky jako pro členy představenstva a.s., 

taktéž podobně je upraven jejich vztah ke společnosti principy mandátní smlouvy. 

O jednání dozorčí rady je pořizován zápis, který musí podepsat předseda na důkaz jeho 

správnosti. Výhodou je, že i když se jednomyslně neshodnou všichni členové dozorčí 

rady o projednávaném problému, mohou být jejich odlišné názory zapsány do zápisu o 

jednání dozorčí rady. Dozorčí rada je vázána usneseními valné hromady a této se rovněž 

zodpovídá ze své činnosti 
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2.3 Veřejná obchodní společnost 
 

Veřejná obchodní společnost vykazuje vždy tyto znaky: 

a) jedná se o sdružení minimálně dvou osob, přičemž nezáleží na tom, zda jsou 

tyto osoby právnické, či fyzické. Pro fyzické osoby platí, že musí splňovat 

všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona, pro 

právnické osoby je stanoveno, že výkon práv a povinností společníka vykonává 

statutární orgán dané právnické osoby,  

b) je založena pouze za účelem podnikání, jiné činnosti v ní vykonávat nelze, 

c) vyznačuje se ručením společníků za trvání společnosti v neomezené míře. 

 

Již při založení společnosti a dále, má tato forma obchodní společnosti postavení 

právnické osoby, přestože je většinou složena z několika podnikatelů, či jiných 

fyzických osob, kteří dosud vystupovali pouze jako osoby fyzické. Pro členy v.o.s. je 

typické osobně rozhodovat o všech činnostech společnosti, proto v.o.s. neustanovuje 

žádné vnitřní orgány společnosti, nýbrž provádí tuto činnost prostřednictvím svých 

členů. Je však nutno striktně oddělovat obchodní činnost od osobní činnosti společníků, 

neboť založená v.o.s. je na nich zcela nezávislá.  

Tento typ obchodní společnosti je především vhodný pro drobné a střední 

podnikatele (např. řemeslná výroba), za účelem sdružení jejich činností a finančních 

prostředků při provádění společných zakázek, aby lépe mohli konkurovat a mohli tak 

rychleji a pružněji uskutečňovat své podnikatelské záměry v tvrdém ekonomickém 

prostředí.  

Velkou nepříjemností, která se může stát je, že někteří členové uskupení v.o.s. časem 

přijdou k poznání, že činnost sdružení zabezpečují pouze oni a ostatní členové že se 

pouze „vezou“. Tento stav má mnohde za důsledek vzniku vnitřních rozporů mezi 

společníky, které vedou až k rozpadu tohoto typu společnosti. Pravidlem bývá, že k 

těmto situacím dochází bohužel až v momentu, kdy se společnosti začne ekonomicky 

dobře dařit, tedy když začne prosperovat. Při založení společnosti a v prvních letech 

jejího trvání tyto negativní vlivy mezi společníky většinou nejsou. 
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Základní kapitál je tvořen dohodnutými vklady společníků, pro založení společnosti to 

však není podmínkou. Pokud je dohodnut vklad společníka, je tento společník povinnen 

jej splatit ve lhůtě podle společenské smlouvy. 

Řízení v.o.s. 

Jak bylo již řečeno, v.o.s nemá zákonem upraveny žádné orgány. Je obvyklé, že tuto 

funkci zabezpečují přímo sami společníci. Jejich postavení je upraveno ve společenské 

smlouvě, kde se přesně určí, co, kdo, kdy a jak může vykonávat. Pokud jde o hlasovací 

právo, je pravidlem, že všichni společníci mají rovné postavení v podobě jednoho hlasu, 

pokud si ve společenské smlouvě nestanoví jinak, nesmí být však porušena zásada 

nenevýhodňování jednoho společníka vůči jinému.  

Společenská smlouva musí mít písemnou podobu, podpisy zakladatelů a dalších 

přistoupivších společníků zde musí být úředně ověřeny. [5] 

Obchodní vedení společnosti je věcí dohody společníků, obvykle si mezi sebou 

dohodnou činnosti, které bude ten který společník vykonávat. Může se jednat např. o 

rozdělení provozní činnosti podniku a s tím spojených administrativních činností, při 

chodu společnosti, mezi jednotlivé společníky. Dělení kompetencí mezi společníky však 

s sebou nese i negativní důsledky postihů pro jednotlivé společníky při porušení 

pravidel na úseku jím svěřených činností, které mohou vést až po vyloučení společníka 

ze společnosti, čehož lze dosáhnout podáním příslušného návrhu k soudu a jeho 

následným rozhodnutím. Společník však může také sám na svou funkci rezignovat. 

Obecně jsou k řízení společnosti oprávněni všichni společníci. 

Mezi společníky je zavedena informační povinnost, která je formulována velmi široce 

a je na té které společnosti, do jakých rozměrů v ní bude tato povinnost uplatňována. 

Jednání v.o.s. jako podnikatele 

Je stejné jako u ostatních obchodních společností a řídí se úpravou uvedenou v ObchZ. 

Poněvadž obchodní společnosti jednají svými statutárními orgány, popř. jejich zástupci, 

je nutno ve v.o.s. jednat všemi společníky, pokud společenská smlouva tuto pravomoc 

nesvěřuje jen některým společníkům. V praxi je obvyklé, že tuto činnost vykonává 

pouze jeden pověřený společník. Pokud je společníkem v.o.s. právnická osoba, její 

práva a povinnosti vykonává její statutární orgán, nebo jím pověřený zástupce. 

 



  

 - 45 - 

2.4 Komanditní společnost 
 

Je hned po v.o.s. dalším typem osobní společnosti, avšak ve spojení s kapitálovými 

prvky. Společnost musí mít minimálně dva společníky. Jejím specifikem je, že sestává 

ze dvou typů společníků, a to komplementářů a komanditistů. Komplementáři mají 

obdobné postavení jako společníci v.o.s., protože svou osobní činností se podílí na 

celkové práci společnosti a ručí neomezeně za její závazky. Druhý typ společníků - 

komanditisté se vyznačují pouze finančním vkladem do základního kapitálu společnosti, 

nemají povinnost se osobně na činnosti společnosti účastnit, jejich ručení za závazky 

společnosti je pouze omezené (ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu), jedná se 

tedy o obdobu společníka s.r.o. Komanditní společnost v sobě tedy skýtá jakýsi hybrid 

s.r.o a v.o.s., který v sobě spojuje jejich jednotlivé přednosti do jednoho typu obchodní 

společnosti, zejména kapitálovou a osobní účast na chodu společnosti.  

Oba druhy společníků jsou nezaměnitelné, buď společník vystupuje jako komanditista, 

či jako komplementář, obé zároveň nelze. Poněvadž komplementář má vyšší míru rizika 

z hlediska svého ručení společnosti za závazky společnosti, je nutností, aby se osobně 

účastnil na podnikání společnosti a mohl tak lépe ovlivňovat a kontrolovat její dění také 

z hlediska svých potřeb a zájmů. 

Společníkem komanditní společnosti může být jak právnická, tak fyzická osoba, pro 

právnické osoby se však jeví jako vhodnější forma, aby byl komanditistou. 

V praxi jsou typy komanditních společností využity od malých rodinných podniků 

přes středně velké, až po ty největší firmy, zahrnují z tohoto pohledu celou komplexní 

škálu podnikání. 

Pokud v kapitole ObchZ, která pojednává o komanditní společnosti, není o ní něco 

upraveno, potom právní postavení komanditistů ve společnosti se řídí úpravou platnou 

pro společníky s.r.o., a právní postavení komplementářů pak se řídí úpravou, která platí 

pro společníky v.o.s. Proto je nutno striktně rozlišovat oblasti problémů, vztahujících se 

ke společnosti jako takové a oblast problémů, týkajících se pouze komanditistů či 

komplementářů. V praxi tato problematika přináší značné výkladové problémy. 
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Kdo může být komplementářem a jaké jsou na něj kladeny požadavky, stanoví ObchZ, 

obdobně jako u v.o.s. tak, že se jedná o fyzickou osobu, která splňuje všeobecné 

podmínky živnosti podle živnostenského zákona a u níž není dána překážka 

k provozování této živnosti, jelikož se v podstatě  jedná o statutární orgán ze zákona. 

Pokud je komplementářem právnická osoba, musí výše uvedené podmínky pro výkon 

funkce splňovat její statutární orgán. 

Komanditní společnost může být založena pouze pro účely podnikání, společenská 

smlouva musí obligatorně obsahovat údaje, uvedené v § 94 ObchZ, kterými jsou: forma 

a sídlo společnosti, předmět podnikání, určení společníků (uvedením firmy nebo názvu 

a sídla právnické osoby, nebo jména a bydliště fyzické osoby), určení, kteří ze 

společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté a výše vkladu každého 

komanditisty. Mimo tyto základní náležitosti by měla společenská smlouva obsahovat 

další úpravu pro vlastní činnost společnosti a právní postavení společníků. Poukazuji 

především na povinnou vkladovou povinnost pro komanditisty (min. 5000 Kč), 

dobrovolnou pro komplementáře. Společenská smlouva je vyhotovována v písemné 

podobě a vyžadují se úřední ověření podpisů všech společníků. 

 Základní kapitál společnosti se do obchodního rejstříku nezapisuje. Lhůty pro splacení 

vkladů určuje společenská smlouva, jinak je nutno vklad splatit bez zbytečného odkladu 

po vzniku společnosti. 

Řízení k.s. 

Jak již bylo pojednáno výše, k.s. nemá nikde předepsány žádné orgány. Komanditní 

společnost řídí přímo společníci, kteří rovněž rozhodují o všech záležitostech 

společnosti. Řízení společnosti je svěřeno v největší míře komplementářům, ovšem 

nejdůležitější otázky jsou rozhodovány oběma typy společníků, přičemž podrobnosti 

jsou stanoveny ve společenské smlouvě, do které je vtělili zakladatelé. Toto pravidlo 

platí rovněž pro rozhodování o důležitých otázkách pro společnost, zejména sem patří 

rozhodnutí o zrušení společnosti a dispozic s jejím majetkem, schvalování roční účetní 

závěrky, rozdělení zisku, či vyrovnání ztráty. Konkrétní podmínky si společníci ujednají 

ve společenské smlouvě, které pak mají přednost před obecnou úpravou, obsaženou 

v ObchZ.  
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Diskriminaci při hlasování o záležitostech společnosti při malém počtu komplementářů 

lze řešit stanovením jiného počtu hlasů ve společenské smlouvě. Je vždy na 

společnících jaké řešení zvolí. Platí však společná zásada stejného zacházení se všemi 

společníky, tedy že nelze nepřiměřeně zvýhodňovat jednu skupinu společníků oproti 

skupině druhé. O provozních záležitostech podniku rozhodují pouze komplementáři, a 

to podle úpravy, která je dána pro v.o.s. Rovněž ve společenské smlouvě je nutno 

upravit, zda všichni komplementáři, nebo jen někteří se budou podílet na obchodním 

vedení společnosti. Lze v tomto případě opět použít souvstažně úpravu pro v.o.s. Taktéž 

obdobně jako u v.o.s. může komplementář pověřený obchodním vedením svou funkci 

písemně vypovědět ze závažných důvodů, ať již tkvících v jeho osobě, či na straně 

společnosti. Podobně může být společnost zrušena soudem na návrh společníka. 

Komanditisté mají právo být informováni podle účetní dokumentace o stavu 

hospodaření společnosti a o jiných skutečnostech, spjatých s obchodním životem 

společnosti. 

 

2.5 Novinky z oblasti obchodních společností 

Ready - made společnost 

 

Koupě ready-made firmy je velmi dobrý způsob, jak začít rychle podnikat a ušetřit si 

starosti se založením nové společnosti. Tento poněkud nový způsob lze naleznout na 

internetu a objednat si tak v podstatě společnost na klíč a jednat za ni do 24 hod od 

doby zadání její objednávky. O vše, co se týká založení společnosti se postarají 

renomovaní odborníci, což je výhodou pro neznalé v oboru, vyhnou se tím také 

časovým ztrátám, jelikož každý podnikatel dobře ví, že čas jsou peníze. Nejvíce 

zakládány jsou společnosti s kapitálovou účastí. 

Prodávané ready-made společnosti jsou již zapsané v obchodním rejstříku, dosud 

nezapočaly svou činnost, kromě úkonů nezbytně nutných k založení společností, jejich 

zapsání do obchodního rejstříku a registraci k dani z příjmu právnických osob. Zaručují 

nulové závazky a pohledávky. Jejich základní kapitál byl obvykle splacen v plné výši. 
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V rámci prodeje ready-made společnosti je obvykle zajišťováno: 

 

1. připravení potřebné dokumentace, související s kupovanou společností, 

uspořádání valné hromady za účelem realizace změn v prodávané společnosti, 

2. zastupování klienta při jednání s úřady státní správy (živnostenský úřad, finanční 

úřad). 

3. ohlášení živnosti a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin, 

pokud je zapotřebí, 

4. ověřené překlady dokumentů, 

5. podání návrhu na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku. 

6. registrace společnosti k DPH či jiným daním. [35] 

 

Pro zajímavost uvádím, že ceny za ready-made služby se např. u s.r.o. průměrně 

pohybují okolo 50 000 Kč, u a.s. okolo 100 000 Kč. 

Pro představu, jak příliš jsou výše uvedené služby v českých poměrech využívány, jsem 

vypracovala graf konkrétní společnosti, který monitoruje prodej takto koncipovaných 

společností. Uvedená společnost má název Online s.r.o. 

 

Graf prodeje úspěšnosti prodeje ready-made společností českou společností Online 

s.r.o. za roky 2004-2007 
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Obchodní společnosti jako subjekty insolvenčního řízení 

Vzhledem k tomu, že zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon - dále jen IZ) je komplexní úpravou úpadkového řízení, což nebyl 

bohužel zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, je vhodné si o tomto právním 

předpisu říct více, jelikož je stále poněkud čerstvou legislativní úpravou. 

Je zřejmé, že důvodem pro přijetí nové právní úpravy úpadkového řízení byla zejména 

zastaralost zákona o konkursu a vyrovnání, který nemohl již nadále sloužit aktuálním 

ekonomickým potřebám. Kritizována byla silná úloha soudu a správce konkursní 

podstaty, slabá pozice byla věřitelů a nedostatek motivace dlužníka k tomu, aby úpadek 

zavčas sám řešil. Cílem nového insolvenčního zákona je umožnit věřitelům úpadkové 

řízení více ovlivnit, motivovat dlužníka ke snaze svůj úpadek řešit včas a úpadkové 

řízení celkově zrychlit a zefektivnit. [12] 

Insolvenční zákon se týká všech právnických i fyzických osob, jak v postavení 

podnikatelů, tak i nepodnikatelů, vyjma osob uvedených v § 6 IZ (např. stát, ČNB, VZP 

ČR atp.). 

Jelikož bude mnohdy těžké, a to nejen pro laickou veřejnost se s insolvenčním zákonem 

sžít, pokusím se zodpovědět na pár základních otázek, platících pro obchodní 

společnosti, týkajících se insolvenčního řízení, neboť ty jsou předmětem mojí 

bakalářské práce. 

Jak se může společnost dostat do úpadku? 

Pojem úpadku je definován v § 3 IZ a jsou rozlišovány dvě základní formy úpadku, 

kterými jsou platební neschopnost a předlužení. Zcela nově se zavádí pojem hrozícího 

úpadku převzatý ze zahraničních úprav. 

Kdy se jedná o platební neschopnost obchodní společnosti? 

O platební neschopnost se jedná tehdy, pokud má obchodní společnost více věřitelů, 

peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopna své závazky plnit. 
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Co se týká této podmínky, je definována v § 3 odst. 2 IZ, tak, že obchodní společnost 

není schopna plnit své závazky.  

Kdy je obchodní společnost předlužena? 

O úpadku ve formě předlužení se jedná, pokud obchodní společnost má více věřitelů a 

zároveň souhrn jejich závazků převyšuje hodnotu jejího majetku (§ 3 odst.3 IZ). 

Kdy se jedná o hrozící úpadek u obchodní společnosti? 

Hrozícím úpadkem se rozumí situace, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 

předpokládat, že obchodní společnost nebude schopna řádně a včas splnit podstatnou 

část svých peněžitých závazků. 

Jak lze řešit u obchodních společností úpadek ve smyslu IZ? 

Úprava zákona o konkursu a vyrovnání dosud nabízela dva zákonné způsoby řešení 

úpadku a to konkurz a vyrovnání. Vzhledem k tomu, že splnění podmínek pro 

povolení vyrovnání se ukázalo jako obtížně realizovatelné, uplatnil se v praxi spíše 

konkurz, který však měl pro obchodní společnosti likvidační charakter, což nebylo vždy 

žádoucí. Nová úprava v IZ již s institutem vyrovnání nepočítá, přesto stávající možnosti 

úpadku podstatně rozšiřuje. Vedle konkursu nabízí jako způsoby řešení úpadku 

reorganizaci, oddlužení (týká se ovšem pouze nepodnikatelských subjektů) a zvláštní 

způsoby řešení úpadku (nepatrný konkurs). 

Jaké jsou základní zásady insolvenčního řízení? 

Jsou stanoveny v § 5 IZ. 
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Podnikatelské centrum 

 
Podnikatelské centrum je novější institucí, která si klade za hlavní cíle zvýšení 

informovanosti českých podnikatelů, tedy i obchodních společností o podmínkách a 

možnostech podnikání, pomoci začínajícím podnikatelům, taktéž zlepšení komunikace 

mezi podnikateli, státní správou a samosprávou.  

Velkou výhodou pro podnikatele je, že své dotazy mohou na podnikatelské centrum 

směřovat odkudkoliv, protože na podnikatelské centrum nemusí přicházet jen osobně, 

nýbrž mohou své případné dotazy či problémy směřovat na toto centrum taktéž 

telefonicky, písemně na adresu infocentra, či elektronickou poštou prostřednictvím 

formuláře na webových stránkách. 

Podle mého názoru je zřízení této instituce velmi dobrým nápadem, jelikož je tak 

konečně zahájena větší podpora podnikání a potencionální i současní podnikatelé 

naleznou velkou oporu v podobě této formy pomoci podnikání a nemusí se obávat, že 

by snad museli složitě vyhledávat podnikatelské regule, kterými je nutno se řídit. 

Elektronický podpis 

Tato nová forma podpisu se v poslední době velmi promítla do života obchodních 

společností, protože jim ulehčila a hlavně urychlila jejich komunikaci s příslušnými 

úřady a jinými státními institucemi, rovněž mezi sebou navzájem. Podmínky používání 

el.podpisu vymezuje zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.  

Novela ObchZ stanovující povinnost notářského zápisu při zakládání 

obchodních společností a při jejich změnách 

 
Novela obchodního zákoníku stanoví při založení povinnou formu notářského zápisu u 

společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným a zakladatelské smlouvy 

akciové společnosti. Rovněž jakékoli změny společenské či zakladatelské smlouvy musí 

mít formu notářského zápisu. 
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2.6 Daňové hledisko obchodních společností 

 
Jelikož o této problematice dostatečně pojednává zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kde oba dva předpisy uvádí 

podrobnosti, které jsou k celému procesu odvodu daní potřeba, sdělím hlavně povinnost 

té které společnosti, jakou daň by měla platit a následně uvedu hlavní změny 

v porovnání současného roku s minulým rokem, tj. s rokem 2007, a to za pomoci 

komentáře a přehledných tabulek, ze kterých budou jasně viditelná daňová hlediska, 

které je nutno dodržovat. Vzhledem k tomu, že proběhlo mnoho změn pro aktuální rok 

2008, které je důležité si neustále uvědomovat, je třeba tyto změny promítnout do 

zavedené praxe. 

Obecně se obchodní společnosti zdaňují daní z příjmu právnických osob, vyjma 

podílů společníků v.o.s a komplementářů k.s., kteří zdaňují své příjmy daní z příjmu 

fyzických osob. Mezi další daně, které obchodní společnost většinou platí, jsou kromě 

uvedených daní, tedy daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob i 

daň z přidané hodnoty, daň silniční a daň z nemovitostí. Zcela nově zavedenými daněmi 

do české legislativy jsou daně ekologické, tyto by se za stanovených podmínek mohly 

taktéž dotknout obchodních společností jakožto právnických osob.  

Podrobněji se budu zabývat dani z příjmu právnických osob a dani z přidané hodnoty, 

jelikož jsou hlavními daněmi, které většina obchodních společností státu musí odvádět. 

 

Daň z příjmu právnických osob 

 

V případě daní z právnických osob, které se přímo dotýkají obchodních společností, je 

ten fakt, že poplatníci mající sídlo společnosti v České republice, musí zdanit příjmy 

plynoucí z tuzemska i ze zahraničí v České republice. Pokud je sídlo společnosti v 

cizině, zdaní se pouze příjmy z České republiky. Je tedy jasné, že drtivou většinu 

českých obchodních společností tato daň z příjmu právnických osob nemine.  

Podle § 17 zák.586/1992 Sb o daních z příjmů (dále jen ZDP) jsou mj. poplatníky této 

daně i právnické osoby, do nichž podřazujeme i obchodní společnosti.  
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Pokud jde o předmět daně z příjmu právnických osob, lze všeobecně říci, že předmětem 

daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Existuje však 

spousta výjimek a zvláštností, na které upozorňuje § 18 ZDP.   

 

Zdaňovacím obdobím v případě právnické osoby může být: 

1. kalendářní rok, 

2. hospodářský rok, 

3. období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka, anebo 

rozdělení obchodní společnosti do konce kalendářního, nebo hospodářského 

roku, ve kterém byly tyto skutečnosti zapsány v obchodním rejstříku, 

4. účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 

dvanáct měsíců. [25] 

Základ daně a položky snižující základ daně  

Definici základu daně, postup jeho výpočtu a kompletní výčet položek snižujících 

základ daně nalezneme v § 20 ZDP. Obecně se jedná o veškeré příjmy po odpočtu 

výdajů. 

Existuje také tzv. samostatný základ daně, který ve smyslu §20b ZDP neobsahuje 

příjmy, osvobozené od daně, jinak zahrnuje veškeré příjmy z dividend, podílu na zisku, 

vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku, nebo jím obdobná plnění, a to ve 

výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí poplatníkům ze zdrojů v zahraničí 

v příslušném zdaňovacím období. 

Sazba daně z příjmu právnických osob 

Sazba daně v roce 2008 činí 21 % , dále bude postupně snižována na 20 % v roce 2009 

a na 19 % v roce 2010. Tato sazba se vztahuje na základ daně snížený o položky 

snižující základ daně (§ 20) a položky odečitatelné od základu daně (§ 34 ZDP). 

Základ daně se zaokrouhluje na celé tisícikoruny směrem dolů. Koho, za jakých 

podmínek a kdy lze od této daně osvobodit stanovuje § 19 ZDP. [4] 
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Termín podání daňového přiznání pro právnické osoby 

Daňové přiznání z příjmu právnických osob se obvykle podává k 31.3. následujícího 

roku, pokud není povolen odklad se splátkou daně do 30.6. tohoto roku. Podrobnosti o 

náležitostech daňového přiznání stanoví zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 

Daň z přidané hodnoty 

Pokud jde o nepřímou daň, tedy o daň z přidané hodnoty, pak mohu říci, že se za její 

plátce považují ty subjekty, které podnikají v tuzemsku. Aby se však stali plátci této 

daně, jejich obrat za nejbližších nejvýše 12 předcházejících měsíců musí přesáhnout 

částku 1 000 000 Kč.  

Plátcem se vždy stává osoba od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém byl překročen stanovený obrat. Přihlášku k této dani je nutno podat do 15-ti dnů 

po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit. Rozlišujeme 

měsíčního a čtvrtletního plátce DPH. 

Předmětem úpravy daně z přidané hodnoty jsou zboží, služby a nemovitosti, a to za 

podmínek stanovených zákonem. Základní sazba DPH v současné době činí 19 %, 

snížená pak 9 %. [11] 

Před podáním daňového přiznání  k dani z přidané hodnoty je třeba nastudovat základní 

pojmy, aby daň byla správně uplatněna. V případě chybného výpočtu dochází ze strany 

finančních úřadů pak ke zbytečným doměrkům na této dani, a následně ke zbytečným 

sankcím za tato pochybení. 
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Vlastní srovnání změn v daňové oblasti právnických osob mezi roky 2007 a 

2008 

 
Daň z příjmu právnických osob 
 
Sazba daně PO 
 

Tabulka č. 3: sazba daně PO 

 

Sazba daně PO 

2007 2008 

24% 21% 

 

Uplatnění sazby se váže na počátek zdaňovacího období oproti stávající úpravě, kdy se 

aplikovala sazba daně platná k poslednímu dni zdaňovacího období. Poplatníci mající 

za zdaňovací období fiskální rok mají povinnost uplatnit sazbu 24 %. 

 

Finanční náklady a nízká kapitalizace 

 

Za daňově neuznatelné budou považovány v roce 2008 finanční náklady, které nesplní 

alespoň jeden z níže uvedených testů: 

 

- musí být splněn limit pro daňovou uznatelnost finančních nákladů z úvěrů a 

půjček (limit maximálně do výše průměru z referenční hodnoty úrokových sazeb 

na trhu mezibankovních depozit pro splatnost  12 měsíců, zvýšené o 4 procentní 

body),  

 

- za daňově neuznatelné budou považovány finanční náklady plynoucí z úvěrů a 

půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka, 

 

- daňově neuznatelné budou úroky z úvěrů a půjček, jejichž výše či splatnost je 

zčásti nebo zcela svázána s výsledkem hospodaření poplatníka, 
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- pokud výše finančních nákladů z úhrnu úvěrů a půjček od nespojených osob 

překročí ve zdaňovacím období 1 000 000 Kč, daňově uznatelné budou pouze 

úroky z úhrnu úvěrů a půjček od nespojených osob do výše šestinásobku 

vlastního kapitálu (nízká kapitalizace), 

 

- u úvěrů od spojených osob daňově uznatelné budou po novu pouze úroky 

z úhrnu úvěrů a půjček od spojených osob maximálně do výše trojnásobku 

vlastního kapitálu u bank či pojišťoven a maximálně do výše dvojnásobku 

vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěru či půjčky, 

 

- v případě poskytnutých úvěrů a půjček od spojených osob do společnosti budou 

daňově uznatelné náklady v zadlužené společnosti  pouze do výše čtyřnásobku 

vlastního kapitálu u této obchodní společnosti. 

 

Dlouhodobý majetek 

 

Tabulka č. 4: podíl – dlouhodobý majetek 

 

Dlouhodobý majetek 

Maximální limit pro daňové odepisování osobního automobilu: 

2007 2008 

1 500 000 Kč Zrušuje se 

Dlouhodobý majetek – limity:  

2007 2008 

40 000 Kč – hmotný dl. Majetek 40 000 Kč – hmotný dl. majetek 

60 000 Kč – nehmotný dl. Majetek 60 000 Kč – nehmotný dl. majetek 

 

K datu 1.1 2008 byla zrušena odpisová skupina č. 1a (osobní automobily), tento 

majetek byl převeden do odpisové skupiny č. 2. Toto opatření se týká veškerých odpisů 

majetku, pořízených před uvedeným datem. 
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Likvidace neprodejných zásob 

 

V roce 2007 nebyla likvidace neprodejných zásob daňově uznatelná, v roce 2008 ji lze 

daňově uznat, pouze však ve specifických případech za zákonem stanovených 

podmínek.  

 

Tabulka č. 5: pohledávky a závazky 

 

Pohledávky a závazky 

2007 2008 

Bez zákonné úpravy. Nově stanovená povinnost dodanění 

neuhrazených závazků, které jsou po 

splatnosti více, jak 36 měsíců, či došlo-li 

k jejich promlčení. Budou-li uhrazeny, je 

možnost snížení základu daně o výši 

dodatečně zaplaceného dluhu. 

Nelimitováno Ustanovena nutnost tvorby opravné 

položky k nepromlčeným pohledávkám 

vyšším, než 200 000 Kč, a to pouze při 

zahájení soudního či správního řízení. 

U starých pohledávek (do 31.12. 1993) 

nutno vytvořit opravné položky ve výši 20 

% 

Zrušuje se 

 

Další změny, které jsou ustanoveny v zákoně o daních z příjmů právnických osob 

 

- příjmy z dividend od zahraničních subjektů, které obdržel český daňový 

poplatník, může tento od 1.1. 2008 uplatňovat osvobození u těchto příjmů. 

Tento princip platí i provozovny společnosti na území ČR, mající sídlo však 

v EU, 
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- od roku počátku 2008 také platí, že jsou od daně osvobozeny také převody 

podílů v dceřiné společnosti za stejných podmínek jako u výše uvedených 

dividend. 

 

Daň z přidané hodnoty 

 

Sazba daně z přidané hodnoty 

 

V roce 2008 bylo přistoupeno ke změně základní sazby DPH níže uvedeným způsobem. 

 

Tabulka č. 6: sazba daně z přidané hodnoty   

 

 2007 2008 

Základní sazba 19 % 19 % 

Snížená sazba 5   % 9   % 

 

Závazné posouzení u DPH 

V roce 2007 neupraveno. Od roku 2008 je nově uzákoněna podmínka pro případ sporu 

daňového subjektu s příslušným Finančním úřadem, možnost požádat  Ministerstvo 

financí ČR o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda sazba DPH, kterou daňový 

subjekt navrhl na zdanitelné plnění (službu nebo zboží), je přiřazena správně v souladu 

se zákonem. 
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2.7 Účetní hledisko obchodních společností 
 

Obchodní společnosti jsou právnickými osobami, které jsou vymezeny zákonem o 

účetnictví jako účetní jednotky. Tyto účetní jednotky účtují podvojnými zápisy, tj. 

vedou podvojné účetnictví, o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do 

období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, pokud zákon nepřipouští jiný 

způsob. 

Od 1.1.2004 došlo k zásadní změně předpisů upravujících vedení účetnictví. 

Podnikatelé  účtující v soustavě podvojného účetnictví se řídí  zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  vyhláškou  č. 500/2002 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví, Českými účetními  standardy pro podnikatele (č. 001 až 023), 

popřípadě Mezinárodními  účetními  standarty v konsolidaci. Účetní jednotky jsou 

povinny v příslušném účetním období  použít ve smyslu ustanovení § 4 odst. 15 zákona 

o účetnictví  účetní metody uvedené v ustanovení § 4 odst. 8  ve znění platném na jeho 

počátku. 

Účetní jednotky, obchodní společnosti, jsou povinny vést účetnictví ode dne svého 

vzniku do dne svého zániku. [36]  
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3 Analýza vybraných problémů obchodních společností a 

vlastní návrhy řešení 
Problematika obchodních společností jistě dovoluje řešení mnoha problémů, já jsem si 

však za hlavní problém stanovila vyhledat výhody a nevýhody obchodních 

společností, jelikož myslím, že je více než praktické a účelné na ně poukázat. K 

výhodám společností není co dodat, proto je pouze výčtově uvádím, u nevýhod 

přikládám svůj pohled na jejich případné řešení, případně alespoň pohled a objasnění 

těchto nevýhod.  

Do následujících kapitol jsem zahrnula další „problémy“, týkajících se obchodních 

společností, které by mohly čtenáře zaujmout, jsou to problémy právní úpravy 

obchodních společností a dále časová náročnost založení obchodní společnosti. 

K oběma uvedeným příkladům přikládám taktéž řešení, které mi připadá nejschůdnější 

pro dané aspekty.  

Vybrané problémy nebylo vyloženě těžké jednoznačně určit, jelikož postupně 

vyplynuly při tvorbě této bakalářské práce. 

 

3.1 Výhody a nevýhody obchodních společností 

Výhody a nevýhody společnosti s ručením omezeným 

Výhody: 
 
1. společníci mají omezené ručení (ručí jen do výše nesplacených vkladů),  

2. pro jednatele platí zákaz konkurence, který však lze rozšířit i na společníky 

společenskou smlouvou, 

3. není nutný souhlas všech společníků pro přijetí většiny rozhodnutí, 

4. vyplacené podíly na zisku společníkům (fyzickým osobám) nepodléhají 

pojistnému sociálního pojištění,  

5. polovinu daně sražené z vyplácených podílů na zisku lze uplatnit jako slevu na dani 

společnosti.  

 
 
 



  

 - 61 - 

Nevýhody:                  
 
1. nutný počáteční kapitál (vklady) 

 

Návrh vlastního řešení 

Tato nevýhoda se jeví nevýhodou pouze zdánlivě, jelikož lze jako vklad vložit i věci, 

které zakladatel osobně vlastní, např. jeho automobil, či jiné movité nebo nemovité 

věci. Nevýhodou však zůstává, že o tyto vložené věci může při špatném hospodaření 

přijít. 

 

2. zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob a vyplacené podíly na 

zisku společníkům jsou dále zdaněny srážkovou daní (tzv. dvojí zdanění) 

 

Návrh vlastního řešení 

Uvedenou nevýhodu lze zčásti odstranit tím, že podnikatelské subjekty sníží zisk 

společnosti tak, že nakoupí potřebné předměty pro společnost, které tvoří nákladovou 

položku daně, či tento zisk investují tak, aby tato investice tvořila výdaje.  

 

3. administrativně náročnější založení a chod společnosti - nutné svolávání valné 

hromady, zápisy z valných hromad, nutné vedení účetnictví.  

 

Návrh vlastního řešení 

Návrhem řešení tohoto problému je vyslání příslušných vedoucích pracovníků na různé 

typy školení, případné zakoupení odborné literatury. Dále doporučuji provedení exkurzu 

pro zúčastněné osoby na společnosti,  a to v tom typu společnosti, ve kterém pracují, 

aby lépe věděli, jak se starat o správný chod společnosti.  

Pokud společníci projdou několikrát procedurou svolávání, vlastním rozhodováním a 

vyhotovováním zápisů z valných hromad, stanou se tyto činnosti  pro ně automatickými 

a nečiní jim zvláštních problémů. Je výhodou, že procedurální stránka věci odstraňuje 

nepřesnosti a svévůli.  
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4. Nepružné rozhodování věcí, které vyžadují okamžité řešení - proces 

rozhodování je administrativně, časově a formálně svázaný předpisy, neboť je 

nutno se závěry čekat až na valnou hromadu. 

 

Návrh vlastního řešení 

Ve stanovách, co nejjednodušeji upravit rozhodovací proces a vybavit vedoucí 

pracovníky širokými rozhodovacími pravomocemi. Např., že ředitel, který je zároveň 

jednatelem může samostatně rozhodovat o věcech vyššího finančního dopadu, např. jej 

omezit až od částky 1 000 000 Kč. 

Výhody a nevýhody akciové společnosti 

Výhody: 
 
1. akcionář neručí za závazky společnosti, 

2. dobrý přístup ke kapitálu, 

3. společnost je dobře vnímána obchodními partnery, 

4. vyplacené dividendy nepodléhají sociálnímu pojištění, 

5. polovinu daně sražené z vyplácených dividend lze uplatnit jako slevu na dani 

společnosti, 

6. zákaz konkurence pro členy představenstva. 

 
Nevýhody: 
 
1. vysoký základní kapitál 

 

Návrh vlastního řešení 

Zvolit takový předmět činnosti, u kterého je předpoklad snadného získání vkladatelů - 

akcionářů, aby základní jmění a.s. bylo rychle a bezproblémově upsáno. Tato podmínka 

vyššího základního kapitálu je však nutná, aby se eliminovali nevhodní zakladatelé. 

Rovněž ve vztahu k třetím osobám je nutné tuto podmínku zachovat, neboť posiluje 

důvěru a ochotu k obchodování s takovým typem společnosti. Poskytnuté jištění 

uzavíraných obchodů výší základního jmění a.s. pro tyto účely dává velmi dobré 

předpoklady. 
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2. administrativně náročné na založení i řízení společnosti 

 

Návrh vlastního řešení 

Příslušné akciové společnosti doporučuji výběr osvědčené notářské kanceláře, která se 

širokou měrou zabývá zakládáním obchodních společností. V komplikovaných 

případech odkazuji na návštěvu advokátní kanceláře za účelem kvalitní přípravy před 

vlastním založením a.s. a projednání jednotlivých možností řízení společnosti, výše 

jejího základního kapitálu, jeho formu a způsob řízení. 

Při samotném řízení společnosti je třeba zaměstnat profesionální aparát, aby bylo při 

činnostech a.s. trvale dosahováno co nejlepších výsledků. 

Je taktéž dobré zvážit, zda budovat pro všechny činnosti vlastní administrativu, která je 

náročná z hlediska např. administrativních budov a starostí o vlastní zaměstnance, či 

zvolit pro potřebné činnosti formu outsourcingu. Zejména pro menší společnosti je 

vhodné touto formou zajišťovat právní, daňové a účetní služby. 

 

3. velmi komplikovaná právní úprava, 

 

Návrh vlastního řešení 

Tento nedostatek lze odstranit najmutím advokáta, či přijetím právníka do pracovního 

poměru, aby po právní stránce byla řádně ošetřena jak obchodní činnost společnosti, tak 

procedurální otázky při vedení a řízení a.s. (rovněž tak při přípravě a zajišťování 

valných hromad). 

 

4. společnost nelze založit 1 fyzickou osobu 

 

Návrh vlastního řešení 

Skutečnost, že a.s. nelze založit jednou fyzickou osobou je zákonem daná, nezbývá 

tedy, než jen poradit, že při výběru společníka, ať už se jedná o fyzickou či právnickou, 

je třeba dbát zvýšené opatrnosti a tohoto společníka si vybrat až po důkladné analýze. 

V prvé řadě by mělo jít o kvalitu jeho morálních vlastností, teprve potom odborných 

schopností a dovedností.  
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Pokud tyto zásady nebudou dodrženy, je silný předpoklad výskytu negativních 

problémů, které se nepochybně dříve nebo později podepíšou na činnosti a rozvoji 

obchodní společnosti. 

 

5. při veřejné nabídce akcií nelze akcie upisovat nepeněžitými vklady  

 

Návrh vlastního řešení 

Tuto podmínku nelze nijak obejít, neboť v tomto případě je téměř nemožné jiné, než 

peněžité ekvivalenty obchodovat. 

   

6. účetní závěrku musí ověřovat auditor a údaje z ní se musí povinně zveřejňovat 

 

Návrh vlastního řešení 

Tato zákonem stanovená povinnost se formálně jeví jako nevýhoda, avšak ve 

skutečnosti se jedná o vhodné opatření ze strany zákonodárce, neboť jsou tímto 

způsobem předem zamezeny jakékoliv machinace podnikatelů a výkonného aparátu,  

kteří se podílí na vedení účetnictví. Z těchto důvodů se vzdávám vlastního návrhu řešení 

v této věci, protože se uvedená úprava dlouhodobě jeví jako osvědčená.  

 

7. zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené dividendy 

ze zisku jsou zdaněny dále ještě srážkovou daní 

 

Návrh vlastního řešení 

Návrh vlastního řešení v této věci je obdobný jako jsem navrhovala u s.r.o. 

 

8. povinnost sestavovat výroční zprávu 

 

Návrh vlastního řešení 

Věnovat celoročně pozornost událostem a obsahu výroční zprávy tím, že od počátku 

budou zachycovány potřebné údaje a data, a nebude tak příprava výroční zprávy 

ponechána až do nejzazšího možného termínu. Výroční zprávu, zejména její podklady, 

tedy doporučuji připravovat průběžně po celou dobu sledovaného období.  
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9. častý nezájem akcionářů o záležitosti společnosti 

 

Návrh vlastního řešení 

Vedoucí management by měl vhodným způsobem „vtáhnout“ akcionáře do dění 

společnosti, zejména pořádáním vhodných sportovních a jiných společensko - 

zájmových akcí, na kterých vhodnou formou bude osvětlovat akcionářům záměry 

společnosti a zapojí je tak do této pro společnost žádoucí činnosti. Pokud totiž akcionáři 

budou hrdí na příslušnost k určité a.s., je to penězi neocenitelný druh reklamy a 

propagace společnosti. Na těchto setkáních lze také velmi dobře získávat další 

potencionální akcionáře pro společnost. 

Pro zlepšení zájmu akcionářů o dění ve společnosti je vhodné rovněž rozšířit nabídku 

druhu akcií a provozovat zajímavé činnosti, kterými by daná a.s. své akcionáře 

„nalákala“ k finanční účasti na společnosti. 

Výhody a nevýhody veřejné obchodní společnosti 

Výhody: 
 

1. není nutný počáteční kapitál, 

2. je celkem jednoduché vystoupení společníka ze společnosti, 

3. neomezené ručení společníků může být jakousi garancí dobrého image 

společnosti, což může vést např. i k dobrému přístupu k cizímu kapitálu, 

4. zisk je rozdělen mezi společníky a zdaněn daní z příjmů fyzických osob, která 

je od 1. ledna 2008 jednotná a menší než sazba daně z příjmů právnických osob.  

 

Nevýhody: 
 

1. neomezené ručení společníků za závazky společnosti může s sebou přinášet 

osobní rizika, což může vést ke konfliktům při řízení společnosti 

 

Návrh vlastního řešení 

Této hrozbě je nutno podřídit veškeré jednání a chování ve společnosti, zejména 

přistupovat zodpovědně k jednotlivým obchodům, neustále si uvědomovat majetkové 
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dopady při chybných obchodech. Jednotlivé obchody předem důkladně rozebrat 

s odborníky v daném oboru obchodování. 

Pro společníka by se taky mohlo stát prospěšné převést majetek na ostatní rodinné 

příslušníky, či blízké osoby a zmenšit tak míru majetkového rizika, které je u tohoto 

typu společnosti značné. 

2. musí být minimálně dva společníci, čili může vzniknout problém v případě 

zániku společníka 

Návrh vlastního řešení 

Soud prohlásí neplatnost společnosti podle § 68 odst. 2 písm. 2 ObchZ, jestliže je počet 

zakladatelů nižší, než dva. Pro vyloučení tohoto problému navrhuji zakládat společnost 

s vícero společníky, jelikož je pak menší pravděpodobnost zániku společnosti z důvodu 

nedostatečného počtu společníků. 

 

3. zákaz konkurence 

 

Návrh vlastního řešení 

Společník si musí řádně rozmyslet ve které společnosti se bude nejlépe realizovat, ať již 

finančně či společensky, a tomuto podřídit veškeré své jednání. Nesmí se nechat zlákat 

dočasnými finančními výhodami při tzv. „přetahování“ či nepřiměřeně spoléhat na to, 

že se na duplicitní účast společníka jedné společnosti na podnikání v jiné společnosti 

nepřijde.  

Dalším východiskem pro vyřešení tohoto problému by mohlo být vytvoření dostatečně 

účinné odstrašující sankce zákonodárci, pro zamezení tohoto nežádoucího jevu. 

 

4. v případě vysokých zisků je problém s odvodem sociálního a zdravotního 

pojištění 

 

Návrh vlastního řešení 

Předem zjistit optimalizaci daňového řešení míry zisku, tj. zjistit hranici zisku, při které 

je ještě únosné platit částky odvodů soc. a zdrav. pojištění tak, aby to bylo pro 

poplatníka ještě přijatelné. 
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Výhody a nevýhody komanditní společnosti 

Výhody:  
 

1. není nutný vysoký počáteční kapitál – povinné jsou vklady pouze u komanditistů, 

2. zisk se dělí podle společenské smlouvy mezi komanditisty a komplementáře, 

přičemž zisk komplementářů podléhá dani z příjmů fyzických osob, která je od 1. 

ledna 2008 jednotná,  

3. komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a kontrolovat tam údaje, 

popř. k tomu zmocnit auditora,  

4. pro komanditisty neplatí zákaz konkurence, 

5. za určitých podmínek se může společnost změnit bez likvidace na veřejnou 

obchodní společnost. (např. zanikne-li účast všech komanditistů). 

 

Nevýhody: 
 

1. neomezené ručení komplementářů 

 

Návrh vlastního řešení 

Řešit obdobně jako u společníků v.o.s. zúžením rozsahu majetku společníka. 

 

2. podíl na zisku je u komanditistů zdaněn daní z příjmů právnických osob a při 

vyplácení je ještě zdaněn srážkovou daní. Tedy komandista je zdaněn dvakrát-

nedát tuto věc i do kapitoly dani?     

 

Návrh vlastního řešení 

Ze zisku nakupovat různé předměty, které budou následně užity k podnikatelským 

účelům, a snížit tak základ daně. 
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3. vzhledem k tomu, že komplementáři a komanditisté nesou jinou míru rizika 

(každý ručí jinak), mohou vznikat určité rozpory 

 

Návrh vlastního řešení 

Určit maximální množství financí, které komanditista může vložit do společnosti a které 

je pro komanditistu ještě únosným rizikem. Rovněž je třeba zvolit takový předmět 

činnosti, který bude pro společníky dostatečně lukrativní a ve zvoleném oboru budou 

dostatečně oba dva na profesionální úrovni, aby později nedocházelo ke zbytečným 

sporům. 

 

4. ke změně společenské smlouvy je zapotřebí souhlas všech společníků (pokud 

společenská smlouva neurčí např. že postačuje většina komanditistů a většina 

komplementářů) 

 

Návrh vlastního řešení 

Určit si ve společenské smlouvě podrobné podmínky o hlasování při rozhodování o 

změnách společenské smlouvy tak, aby byli spokojeni všichni společníci k.s. 

 

5. musí být minimálně dva společníci (navíc v podobě komanditisty a 

komplementáře) 

 

Návrh vlastního řešení 

Tuto okolnost stanovenou zákonem nelze nijak obejít. Vždy je bezpodmínečně nutno ji 

v plném rozsahu respektovat. 

 

6. může vzniknout problém v případě zániku účasti kteréhokoliv společníka na 

společnosti, protože pokud ve společnosti zbudou pouze dva společníci a dojde 

k zániku účasti jednoho z těchto dvou z jakýchkoliv důvodů, tak ze zákona zanikne 

celá společnost 
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Návrh vlastního řešení 

Pro vyloučení tohoto problému navrhuji zakládat společnost s vícero společníky, jelikož 

je pak menší pravděpodobnost zániku společnosti z důvodu nedostatečného počtu 

společníků. 

 

3.2 Problém právní úpravy 
 

Při zpracování této práce jsem narazila na skutečnost, že v naší právní úpravě zřejmě 

chybí ucelený pohled (na účetní a daňovou) problematiku obchodních společností, 

neboť jednotlivé úpravy jsou roztříštěné do mnoha předpisů. Proto bych de lege ferenda 

navrhovala, aby došlo k syntetizaci všech ustanovení, týkajících se problematiky 

obchodních společností do jednoho kodexu, což by přinášelo jednodušší a komplexnější 

orientaci v mnohdy spletité a zbytečně komplikované české legislativě. 

Provedla jsem například test, kdy jsem pěti podnikatelům položila stejnou otázku: 

V kterém právním předpise je upravena povinnost právnické osoby, potažmo obchodní 

společnosti, vést podvojné účetnictví? Žádný z respondentů nedokázal bez pomoci ani 

vyhledat tato ustanovení, natož je správně aplikovat. Důvodem je totiž neobratná a 

nepřesná formulace termínu podvojného účetnictví. V § 3 zákona č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví je uvedeno, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, 

které jsou předmětem účetnictví. Ovšem v podnikatelské praxi se běžně užívá termín 

podvojné účetnictví namísto správného termínu podvojné zápisy, který je přímo 

uveden v zákoně. Zákon tak umožňuje nepřesnou formulaci. Takovýchto příkladů 

z praxe by bylo možno uvést vícero. 

Například zjištění, jaké účetnictví má vést právnická osoba, je pro běžného uživatele 

základní otázkou, která má být v právním předpise expresis verbis6 uvedena na čelném 

místě tak, aby se při otevření zákona ihned zorientoval. 

Nesouhlasím s názorem, že tato věc plyne z logiky věci, když není přesně a pregnantně 

stanovena v zákoně, jako jedna ze základních nástrojů v terminologii účetnictví. 

Poněvadž mě tento problém velmi zaujal, hledala jsem termín podvojné účetnictví 

v platném zákoně o účetnictví také sama, a to i prostřednictvím internetu, kde většina 

                                                
6 Přímo. 
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společností nabízí své služby, ba i dokonce software ve spojení s názvem „podvojného 

účetnictví“, ačkoliv zákon tento odborný název nezná, jak jsem již proklamovala. 

 

3.3 Časová náročnost založení obchodní společnosti 

Přímo v advokátní kanceláři jsem se zajímala o problém časové náročnosti při zakládání 

jakéhokoliv typu obchodní společnosti, dozvěděla jsem se, ze tento proces trvá 

průměrně cca čtrnáct dnů až jeden měsíc. Záleží přitom převážně na vytíženosti 

rejstříkových soudů a notářů, přičemž musí být vše splněno v zákonem stanovených 

lhůtách. 

Postup při založení společnosti v časových intervalech vypadá následovně: 

1. sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny u notáře - trvání cca 2 dny, 

2. ohlášení živností na živnostenský úřad - pokud má živnostenský úřad dobré časové 

dispozice a není příliš zaneprázdněn lze tento úkon provést ihned po příchodu na 

živnostenský úřad, 

3. podání návrhu na zápis obchodní společnosti na formuláři do OR s příslušnými 

listinami o skutečnostech, které mají být zapsány a s listinami, které se zakládají do 

sbírky listin (zatímní živnostenský list, společenská smlouva apod.). V tomto případě je 

možnost vyřídit tuto věc ve velmi krátké době, je však nutno sdělit, že existují lhůty 

OR, které je nutno respektovat, 

4. u jednatelů a jiných statutárních orgánů, kteří jednají za společnost, je třeba přiložit 

výpis z Rejstříků trestů ČR a osvědčit tak bezúhonnost těchto osob pro výkon těchto 

funkcí. Nyní lze výpis z trestního rejstříku získat okamžitě po předložení platného 

občanského průkazu. 
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Závěr 
 
Problematika obchodních společností představuje živý organismus, který se neustále 

vyvíjí. Po provedeném exkurzu obchodních společností mohu konstatovat, že jednotlivé 

typy obchodních společností jsou dosud velmi komplikovaně upraveny a do budoucna 

si jen lze přát, aby došlo k zjednodušení příslušných předpisů o nich, neboť podnikatelé 

a osoby hodlající podnikat se musí touto komplikovanou plejádou složitých předpisů 

doposud doslova prokousat. Jsou tak ve skutečnosti podnikatelům kladeny formální 

překážky, které by bylo záhodno do budoucna odstranit nastíněným způsobem. Na 

druhé straně je nutno si připustit, že např. a.s. je typ obchodní společnosti, který je 

vzhledem k ostatním obchodním společnostem velmi komplikovaný a nelze jej 

donekonečna zjednodušovat. Právní úpravy a vylepšení jsou tedy  žádoucí jen tam, kde 

je to možné a účelné. 

Jedním z předpokladů práce byl popis nejdůležitějších skutečností, týkajících se 

obchodních společností, které je nutno znát při podnikání, čeho se vyvarovat a co 

vyzvednout, čehož bylo docíleno, stejně tak, jako si ujasnit, jaký by byl pro ten který 

subjekt vhodný typ obchodní společnosti.  

Závěrem mohu shrnout, že hlavních stanovených cílů bylo dosaženo, že s podařilo 

jednotlivé obchodní společnosti identifikovat a rozlišit, že bylo poukázáno na jejich 

výhody či nevýhody a rovněž tak, že bylo dostatečně upozorněno na vhodnost použití té 

které obchodní společnosti, v obchodně právních vztazích a pro jednotlivé činnosti 

podniků. Domnívám se, že moje práce v uvedené podobě může být vodítkem 

ke zdokonalení podnikatelských aktivit různých subjektů při hospodářské soutěži. 

Pokud se někdo dobře orientuje v problematice obchodních společností a stane se tak 

odborníkem v této oblasti, bude jeho přítomnost v té které obchodní společnosti 

nepochybně vítána a dobře finančně ohodnocena. Dojde tím současně k žádoucí 

seberealizaci a dobrého pocitu potřebného odborníka, pohybujícího se v této komerční 

oblasti. Vzdělávání na tomto poli lze proto všem z této branže jenom doporučit. 

Jako veškerou lidskou činnost, lze i tuto práci jistě dále prohlubovat, vylepšovat a 

zpřesňovat. 
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Přílohy 
Příloha č.1:  

Základní charakteristika akciové společnosti (a.s.) 

nejnižší počet 

zakladatelů 2 fyzické nebo 1 právnická osoba 

nejvyšší počet 

společníků Neomezeno 

Minimální výše 

základního kapitálu 2 000 000,- Kč (s veřejnou nabídkou akcií 20 000 000,- Kč) 

nejnižší možný vklad 

takový, aby součet byl nejméně 2 000 000,- Kč (s veřejnou 

nabídkou akcii až 20 000 000,- Kč) 

nejvyšší možný vklad Neomezen 

rozsah splacení 

vkladu při vzniku 30 % jmenovité hodnoty akcií a emisní užil 

doba splacení vkladu nejvýše do 1 roku od vzniku  

počet hlasů ke vkladu 

hlas spojen s akcií (na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou 

stejný počet hlasů) 

ručení akcionáře za 

závazky spol. Neručí 

předmět činnosti podnikání, lze založit i za jiným účelem 

orgány společnosti 

valná hromada,  statutární orgán – představenstvo, dozorčí 

rada, další dle stanov 

zakladatelský 

dokument 

ustavující valná hromada nebo zakladatelská smlouva či listina 

ve formě notářského zápisu 

Povinnost a výše 

rezerv 

vytváří se rezervní fond, ze zisku, výše je určena podle stanov, 

nejméně 20 % z čistého zisku, ne však výše než 10 % 

z hodnoty základního kapitálu 



  

 

Základní charakteristika veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) 

nejnižší počet 

zakladatelů 

2 fyzické nebo 2 právnické osoby nebo kombinace, vždy 

nejméně 2 osoby 

nejvyšší počet 

společníků Neomezeno 

Minimální výše 

základního kapitálu 0 (není tvořen) 

nejnižší možný vklad není určen  

nejvyšší možný vklad Neomezen 

rozsah splacení 

vkladu při vzniku 0 

doba splacení vkladu 0 (může být určen společenskou smlouvou) 

počet hlasů ke vkladu 

není vázán ke vkladu – každý společník 1 hlas (společenská 

smlouva může určit jiný počet hlasů) 

ručení společníka za 

závazky ručí neomezeně 

předmět činnosti Podnikání 

orgány společnosti 

statutární orgán - společníci (další lze určit ve společenské 

smlouvě) 

zakladatelský 

dokument 

písemná společenská smlouva  s úředně ověřenými podpisy 

společníků 

Povinnost  a výše 

rezerv 

rezervní fond se ze zákona nevytváří, jinak může stanovit 

společenská smlouva 

 

 

 

 

 



  

 

Základní charakteristické znaky komanditní společnosti (k.s.) 

nejnižší počet 

zakladatelů 2 osoby 

nejvyšš počet společníků Neomezeno 

Minimální výše 

základního kapitálu 5.000,- Kč (nezapisuje se) 

nejnižší možný vklad 5.000,- Kč 

nejvyšší možný vklad Neomezen 

rozsah splacení vkladu 

při vzniku podle společenské smlouvy 

doba splacení vkladu podle společenské smlouvy, jinak bez zbytečného odkladu  

počet hlasů ke vkladu 

každý společník 1 hlas (společenská smlouva může určit 

jiný počet hlasů) 

ručení společníka za 

závazky 

komplementář ručí neomezeně, komanditista ručí do výše 

nesplaceného vkladu zapsaného v OR 

předmět činnosti Podnikání 

orgány společnosti statutární orgán – komplementář(i)  

zakladatelský dokument 

písemná společenská smlouva  s úředně ověřenými podpisy 

společníků 

Povinnost a výše rezerv 

rezervní fond se ze zákona nevytváří, jinak může stanovit 

společenská smlouva 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) 

nejnižší počet 

zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická osoba 

nejvyšší počet společníků 50 

Minimální výše 

základního kapitálu 200 000,- Kč 

nejnižší možný vklad 20 000,- Kč 

nejvyšší možný vklad Neomezen 

rozsah splacení vkladu 

při vzniku 30% z každého vkladu celkem nejméně 100 000,-Kč 

doba splacení vkladu nejvýše do 5 let od vzniku  

počet hlasů ke vkladu 

na každých 1000,- Kč 1 hlas (může být ve společenské 

smlouvě určeno i jinak) 

ručení společníka za 

závazky spol. 

společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů všech 

společníků podle stavu zápisu do OR 

předmět činnosti podnikání, lze založit i za jiným účelem 

orgány společnosti 

valná hromada, statutární orgán – jednatelé, dozorčí rada 

(nepovinná), další dle společenské smlouvy 

zakladatelský dokument 

společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě 

notářského zápisu 

Povinnost a výše rezerv  vytváří se rezervní fond ze zisku, nejméně však 10 % zisku 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Příloha č.2:  

 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 

 

 

o založení společnosti s ručením omezeným Verena, s. r. o. 

uzavřená mezi 

1. Karlem Kučerou, Níkovice 86, r. č. 310318/326 

2. Josefem Sládkem, Praha 5, Maleřovská 4, r. č. 560821/438 

3. Vladislavou Zídkovou, Praha 4, Hornická 7, r. č. 425318/097 

 dále jen „společníci“ 

I. 

Obchodní firma a sídlo 

Společníci se dohodli na založení společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou 

Verena, s. r. o., se sídlem Praha (dále jen „společnost“). 

II. 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je činnost účetních poradců, vedení účetnictví. 

III. 

Výše základního kapitálu a vklady společníků 

Základní kapitál společnosti činí při jejím založení 200 000 Kč 

Vklad Karla Kučery činí       80 000 Kč 

Vklad Josefa Sládka činí       60 000 Kč 

Vklad Vladislavy Zídkové činí                 60 000 Kč 

Společníci se zavazují splatit 50 % svých vkladů do 30 dnů od podpisu společenské 

smlouvy na účet, který založí do 14 dnů od podpisu společenské smlouvy správce 



  

 

vkladů na obchodní firmu společnosti u pobočky Komerční banky, a.s. v Praze 8, 

Benecká 16.  

Zbývající část vkladů se zavazují společníci splatit do jednoho měsíce od zápisu 

společnosti do obchodního rejstříku. 

Společníci se dohodli na úroku z prodlení při splácení vkladu ve výši 30 % p. a. 

z dlužné částky. 

Správou vkladů pověřují společníci Karla Kučeru. 

IV. 

Orgány společnosti, stanovy 

Orgány společnosti jsou 

1. valná hromada, 

2. jednatel. 

Společnost vydá stanovy. 

V. 

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech společníků. 

Do působnosti valné hromady patří 

a) schválení jednání učiněných jménem společnosti podle § 64 obch. zák. před 

vznikem společnosti, 

b) schvalování řádné a mimořádné, popřípadě mezitímní a konsolidované účetní 

závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

c) schvalování stanov a jejich změn, 

d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu 

na základě jiných právních skutečností, 

e) rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu, nebo o připuštění 

nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti na splacení vkladu, 



  

 

f) jmenování, odvolávání a odměňování jednatele, 

g) vyloučení společníka podle § 113 a 121 obch. zák., 

h) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora, 

i) schvalování smluv uvedených v § 67a obch. zák., 

j) rozhodování o vstupu společnosti do jiné obchodní společnosti nebo do družstva, 

k) rozhodování o fúzi, převodu obchodního jmění na společníka, rozdělení a změně 

právní formy, 

l) rozhodování o převodu obchodního podílu společníka na jiného společníka, 

m) schvalování ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, smlouvy o tichém 

společenství a smlouvy o výkonu funkce a jejich změn, 

n) rozhodování o rozdělení obchodního podílu, 

o) rozhodování o udělení a odvolání prokury, 

p) rozhodování o příspěvkové povinnosti podle § 121 odst. 1 obch. zák., a to do výše 

třetiny základního kapitálu společnosti, 

r) rozhodování o omezení jednatelského oprávnění podle § 133 odst. 2 obch. zák. 

Každý společník má jeden hlas na každých 1000 Kč svého vkladu. 

Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ni přítomni společníci, kteří mají alespoň 

polovinu hlasů. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných 

společníků; k rozhodnutí podle písmen c), d) a e) a o zrušení společnosti s likvidací je 

zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. 

Valnou hromadu svolává jednatel nejméně dvakrát za rok, a to vždy do čtyř měsíců 

od posledního dne účetního období a v říjnu každého roku. Termín a program valné 

hromady oznámí jednatel společníkům písemnou pozvánkou nejméně 3 týdny před 

jejím konáním, a to doporučeným dopisem. 

Doklady o odeslání pozvánky na valnou hromadu, programy valné hromady a zápisy 

z valné hromady a seznam přítomných musí společnost uchovávat po celou dobu svého 

trvání. 



  

 

Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. 

Valná hromada si volí předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Není-li valná hromada schopna usnášení, svolá jednatel další valnou hromadu do třiceti 

dnů ode dne konání takové valné hromady. 

Jednání valné hromady je neveřejné, kromě společníků či jejich zmocněnců se mohou 

valné hromady zúčastnit jen osoby, o jejichž účasti rozhodne valná hromada. 

Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. 

Hlasování je veřejné, pokud je podán protinávrh, hlasuje se nejprve o tomto 

protinávrhu. 

O usneseních valné hromady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda valné 

hromady, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Kopii zápisu obdrží do 30 dnů od konání 

valné hromady všichni společníci. 

V případech, kdy valná hromada rozhoduje kvalifikovanou většinou, musí být o jejím 

rozhodnutí pořízen notářský zápis. 

VI. 

Jednatel 

Jednatelem společnosti je při jejím založení Karel Kučera, který jedná jménem 

společnosti samostatně. 

Jednatel je statutárním orgánem společnosti, který je současně oprávněn k obchodnímu 

vedení společnosti. Omezení jednatelského oprávnění valnou hromadou (§ 133 odst. 2 

obch. zák.) není účinné ve vztahu ke třetím osobám, jednatel však odpovídá společnosti 

za škodu vzniklou nedodržením takového omezení. Odpovědnosti za takto vzniklou 

škodu se nemůže jednatel zprostit. 

Jednatel je povinen zajistit řádné obchodní vedení společnosti, vedení předepsané 

evidence společnosti a jejího účetnictví, vést seznam společníků, svolávat valnou 

hromadu a připravovat její program a informovat společníky o záležitostech společnosti. 

Jednatel je oprávněn rozhodovat o použití rezervního fondu, nejde-li o případy, kdy 

zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě. 



  

 

Jednatele jmenuje valná hromada na dobu dvou let, jednatel může být jmenován 

i opakovaně, a to bez omezení. 

VII. 

Zvýšení a snížení základního kapitálu 

O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň 

dvoutřetinovou většinou všech hlasů společníků. 

Při zvýšení základního kapitálu novými peněžitými vklady mají společníci přednostní 

právo k převzetí nových vkladů, a to v poměru obchodních podílů. Pokud některý 

ze společníků nevyužije přednostní právo do 14 dnů od přijetí usnesení o zvýšení 

základního kapitálu, mohou tuto část vkladů převzít se souhlasem valné hromady 

přednostně zbývající společníci, a to v poměru svých obchodních podílů. Při nevyužití 

přednostního práva některého společníka mohou ostatní společníci uplatnit právo 

na převzetí příslušné části vkladu do 30 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění 

přednostního práva tohoto společníka. Nepřevezmou-li závazky k novým vkladům 

společníci, může je převzít se souhlasem valné hromady kdokoli. 

Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se zvyšuje výše vkladu 

každého společníka v poměru odpovídajícímu jejich dosavadním vkladům. 

Při snížení základního kapitálu společnosti nesmí dojít ke snížení základního kapitálu 

a vkladů jednotlivých společníků pod minimální přípustnou hodnotu stanovenou 

obchodním zákoníkem. 

VIII. 

Převod, přechod a rozdělení obchodního podílu 

Každý společník je oprávněn převést písemnou smlouvou svůj obchodní podíl, 

popřípadě jeho část na třetí osobu. Na jiného společníka může společník převést 

obchodní podíl se souhlasem valné hromady. 

Smrtí společníka přechází jeho obchodní podíl na dědice. 

Pokud při převodu nebo přechodu obchodního podílu dochází k jeho rozdělení, je 

k takovému rozdělení třeba souhlasu valné hromady. 



  

 

IX. 

Zákaz konkurence 

Zákaz konkurence se vztahuje na jednatele a společníky. 

O věcném rozsahu zákazu konkurence a důsledcích jeho porušení platí ustanovení § 136 

a § 65 obch. zák. 

X. 

Rozdělení zisku a úhrada ztráty 

Podkladem pro rozhodnutí o rozdělení zisku je účetní závěrka schválená valnou 

hromadou. Valná hromada na základě návrhu jednatele rozhodne o tom, jaká část zisku 

se rozdělí mezi společníky. Část zisku určená k rozdělení se rozděluje mezi společníky 

v poměru jejich splacených vkladů. 

XI. 

Rezervní fond 

Společnost vytváří rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu způsobem uvedeným 

v § 124 odst. 1 obch. zák. O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel v rozsahu dle 

bodu VI. 

XII. 

Zrušení společnosti, podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl 

Společnost se zrušuje pouze z důvodů stanovených v obchodním zákoníku. 

Podíly společníků na likvidačním zůstatku se určují v poměru jejich splacených vkladů; 

stejným způsobem se určí i vypořádací podíly. 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, po jednom vyhotovení obdrží každý 

společník, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku. 



  

 

V Praze dne . . . . . . . . . . . 

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

  Karel Kučera 

 

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

  Josef Sládek 

 

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

  Vladislava Zídková 

 

 

 


