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Obchodní korporace po 1.1.2014

Přijetí ZOK p římo navazuje na p řijetí nového 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník) a je sou částí 
rekodifikace soukromého práva v ČR

Obchodní korporace po 1.1.2014

Součástí rekodifikace soukromého práva je 
mimo jiné i odstran ění duální právní 

úpravy ob čanského a obchodního práva

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
znění pozd ějších p ředpis ů, a zákon č. 

591/1992 Sb., o cenných papírech, byly k 
31.12.2013, 
zrušeny!
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Obchodní korporace po 1.1.2014

Předpisy související se ZOK
� zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodá řském 

zájmovém sdružení 
� zákon č. 627/2004 Sb., o evropské spole čnosti
� zákon č. 125/2008 Sb., o p řeměnách obchodních spole čností 

a družstev
� zákon č. 89/2012 Sb., ob čanský zákoník (NOZ)
� zákon č. 304/2013 Sb., o ve řejných rejst řících právnických a 

fyzických osob 
� vyhláška č 323/2013 Sb., o náležitostech formulá řů na 

podávání návrh ů na zápis, zm ěnu nebo výmaz údaj ů do 
veřejného rejst říku a o zrušení n ěkterých vyhlášek

Obchodní korporace po 1.1.2014

Obchodní korporace (§ 1 odst. 1 ZOK)
1. obchodní spole čnosti
2. družstva
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Obchodní korporace po 1.1.2014

Rozdělení právnických osob zakládaných 
podle NOZ a navazujících p ředpis ů 

� Korporace 
� Fundace 
� Ústavy

Obchodní korporace po 1.1.2014

Rozdělení právnických osob 
Korporace 
„Korporaci vytváří jako právnickou osobu spole čenství 

osob . Na právnickou osobu tvořenou jediným členem 
se hledí jako na korporaci.“ (§ 210 NOZ)

Druhy korporací :
1. Obchodní spole čnosti (ZOK)
2. Družstva (ZOK)
3. Spolky (NOZ)
4. Zájmová sdružení právnických osob (zákon č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník)
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Obchodní korporace po 1.1.2014

Použitelnost ustanovení NOZ o spolcích 
„Ustanovení občanského zákoníku o spolcích se 

použijí na obchodní korporace, jen stanoví-li 
tak tento zákon.“ (§ 3 odst. 1 ZOK)

Obchodní korporace po 1.1.2014

Rozdělení právnických osob 
Fundace
„Fundace je právnická osoba vytvořená 

majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její 
činnost se váže na účel, k němuž byla 
zřízena.“ (§ 303 NOZ)

Druhy fundací :
1. Nadace (NOZ)
2. Nadační fondy (NOZ)
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Obchodní korporace po 1.1.2014

Rozdělení právnických osob 
Ústavy
„Ústav je právnická osoba ustavená za účelem 

provozování činnosti užitečné společensky 
nebo hospodářsky s využitím své osobní a 
majetkové složky . Ústav provozuje činnost, 
jejíž výsledky jsou každému rovnocenně 
dostupné za podmínek předem stanovených.“ 
(§ 402 NOZ)

Obchodní korporace po 1.1.2014

Druhy obchodních spole čností podle ZOK:
A. Osobní spole čnosti
1. Veřejná obchodní společnost 
2. Komanditní společnost
B. Kapitálové spole čnosti
1. Spole čnost s ru čením omezeným
2. Akciová společnost 
C. Další spole čnosti 
1. Evropská společnost (zákon č. 627/2004 Sb.)
2. Evropské hospodářské zájmové sdružení (zákon č. 

360/2004 Sb.)
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Obchodní korporace po 1.1.2014

Použitelnost ZOK pro evropskou spole čnost a 
Evropské hospodá řské zájmové sdružení 

je významn ě omezena

Obecná ustanovení 

Založení obchodní korporace
Obchodní korporace se zakládá spole čenskou 

smlouvou (více zakladatelů) nebo zakladatelskou 
listinou (jeden zakladatel). 

Založení společnosti jediným zakladatelem musí být 
zákonem výslovně dovoleno. 

Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová 
společnost, a zakladatelská listina (vždy) musí mít 
„formu ve řejné listiny “ (§ 8 ZOK)

„Pro potřeby tohoto zákona se veřejnou listinou rozumí 
notářský zápis.“(§ 776 odst. 2 ZOK)



12.2.2014

8

Obecná ustanovení 

Obsah spole čenské smlouvy nebo ZL
„Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo 

právnické osoby, předmět činnosti, jaký má právnická 
osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to 
zákon přímo. Určí též, kdo jsou první členové 
statutárního orgánu.“ (§ 122 NOZ)

„Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li 
to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.“

„Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, 
postačí, pokud zakladatelské právní jednání uvede 
název obce, kde je sídlo právnické osoby; do 
veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne 
zapsat plnou adresu sídla.“ (§ 136 NOZ)

Obecná ustanovení 

Obsah spole čenské smlouvy nebo ZL
Další povinné náležitosti zakladatelských 

dokumentů jsou upraveny v ZOK u každého 
typu obchodní korporace zvlášť.
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Obecná ustanovení 

Založení obchodní korporace
Kapitálovou společnost lze ustavit ve veřejném nebo v 

soukromém zájmu
„Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním 

je přispívat v souladu se zakladatelským právním 
jednáním vlastní činností k dosahování obecného 
blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají 
podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla 
majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně 
využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.“ (§
146 NOZ) 

Obecná ustanovení 

Předmět činnosti a podnikání
„Činnosti, které podle jiného právního předpisu 

mohou vykonávat pouze fyzické osoby, 
mohou být předmětem podnikání nebo 
činnosti obchodní korporace, pokud tato 

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

předpisu. Odpovědnost těchto osob podle 
jiných právních předpisů není dotčena.“ (§ 2 

odst. 2 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Předmět činnosti a podnikání
„Osobní společnost může být založena jen za 

podnikatelským účelem nebo za účelem 
správy vlastního majetku.“ (§ 2 NOZ) 

§ 32 odst. 3 zákona o myslivosti „Pronajmout lze honitbu 
jen …české právnické osobě, která na pozemcích v 
těchto honitbách zemědělsky nebo lesnicky hospodaří 
nebo která má myslivost uvedenu v předmětu své 
činnosti a jejíž statutární orgán nebo alespoň jeden 
jeho člen nebo odpovědný zástupce je českou 
fyzickou osobou, která má platný český lovecký 
lístek.“

Obecná ustanovení 

Předmět činnosti a podnikání
„Zakazuje se založit právnickou osobu ozbrojenou nebo s 

ozbrojenými složkami, ledaže se jedná o právnickou 
osobu zřízenou zákonem, jíž zákon ozbrojení nebo 
vytvoření ozbrojené složky výslovně dovoluje nebo 
ukládá, nebo o právnickou osobu, která nakládá se 
zbraněmi v souvislosti se svým podnikáním podle 
jiného právního předpisu, anebo o právnickou osobu, 
jejíž členové drží nebo užívají zbraně pro sportovní 
nebo kulturní účely či k myslivosti nebo k plnění 
úkolů podle jiného právního předpisu.“ (§ 146 NOZ) 
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Obecná ustanovení 

Jednání za obchodní korporaci p řed jejím 
vznikem

„Za právnickou osobu lze jednat jejím jménem již před 
jejím vznikem. Kdo takto jedná, je z tohoto jednání 
oprávněn a zavázán sám; jedná-li více osob, jsou 
oprávněny a zavázány společně a nerozdílně. 
Právnická osoba může účinky těchto jednání pro sebe 
do tří měsíců od svého vzniku převzít. V takovém 
případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a 
zavázána od počátku. Převezme-li je, dá dalším 
zúčastněným najevo, že tak učinila.“ (§ 127 NOZ)

Obecná ustanovení 

Vznik obchodních korporací 

„Právnická osoba vzniká dnem zápisu do 
veřejného rejstříku.“ (§ 126 odst. 1 NOZ)
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Obecná ustanovení 

Vznik obchodních korporací 

Není-li návrh na zápis společnosti do obchodního 
rejstříku podán do 6 měsíců ode dne jejího 
založení, platí, že nastávají tytéž účinky jako 
při odstoupení od smlouvy.

Lhůtu lze ve společenské smlouvě změnit.

Obecná ustanovení

Veřejné rejst říky právnických osob: (zákon č. 304/2013 
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob)

1. obchodní rejst řík 
2. spolkový rejstřík 
3. nadační rejstřík
4. rejstřík ústavů
5. rejstřík společenství vlastníků jednotek
6. rejstřík obecně prospěšných společností 
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Obecná ustanovení

Veřejné rejst říky právnických osob (zákon č. 
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob) 

1. Veřejný rejst řík je informa čním systémem 
veřejné správy

2. Veřejný rejst řík je veden v elektronické 
podob ě. 

3. Veřejný rejst řík vede soud.

Obecná ustanovení

Veřejné rejst říky vč. obchodního rejst říku
Zápisy ve veřejném rejstříku jsou veřejně přístupné 

(princip formální publicity )
„Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny 

uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený 
elektronický opis.“ (§ 3 zákona č. 304/2013 Sb.) 

„Na žádost vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený 
částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené 
ve sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj ve 
veřejném rejstříku není.“ (§ 4 zákona č. 304/2013 Sb.) 
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Obecná ustanovení

Veřejné rejst říky vč. obchodního rejst říku
Je chráněna důvěra ve správnost zápisu v rejstříku 

(princip materiální publicity )
„Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji 

zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se 
zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá 
skutečnosti.“ (§ 121 NOZ) 

„Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji 
zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se 
zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá 
skutečnosti.“ (§ 8 zákona č. 304/2013 Sb.) 

Obecná ustanovení

Veřejné rejst říky vč. obchodního rejst říku
Návrhy na zápis, změnu a výmaz zápisů v 

obchodním rejstříku se podávají na 
formulářích podle vyhlášky č 323/2013 Sb.
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Obecná ustanovení

Veřejné rejst říky vč. obchodního rejst říku
Návrhy jsou zpoplatněny podle zákona č. 

549/1991 Sb. o soudních poplatcích 
za první zápis akciové společnosti do obchodního 

rejstříku  12.000 Kč
za první zápis jiné obchodní korporace do obchodního 

rejstříku 6.000 Kč
za změny nebo doplnění zápisu 2.000 Kč

Obecná ustanovení 

Jedno členná spole čnost
Jedno členná spole čnost (spole čnost s 

jediným zakladatelem nebo jediným 
spole čníkem) p řipadá v úvahu jen u 
kapitálových spole čností (§ 11 ZOK).

Vyžaduje-li ZOK nebo jiný právní předpis, aby 
rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo 
osvědčeno veřejnou listinou (NZ), musí mít 
rozhodnutí jediného společníka formu veřejné 
listiny - NZ (§ 12 ZOK)



12.2.2014

16

Obecná ustanovení 

Jedno členná spole čnost
Působnost nejvyššího orgánu vykonává v 

jedno členné spole čnosti její spole čník (§ 12 ZOK)
§ 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění: „Radě obce je vyhrazeno …rozhodovat ve 
věcech obce jako jediného společníka obchodní 
společnosti.“

V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce, je 
toto rozhodování vyhrazeno zastupitelstvu obce (§
102 odst. 4 zákona o obcích)

Obecná ustanovení 

Jedno členná spole čnost
„Smlouva uzavřená mezi jednočlennou 

společností zastoupenou jediným 
společníkem a tímto společníkem vyžaduje 
písemnou formu s ú ředně ověřenými 
podpisy . To neplatí, je-li taková smlouva 
uzavřena v rámci běžného obchodního styku 
a za podmínek v něm obvyklých.“ (§ 13 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Vklad 
Peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do 

základního kapitálu obchodní korporace
Je povinně vyžadován u komanditistů v 

komanditní společnosti a u společnosti s 
ručením omezeným a akciové společnosti

Obecná ustanovení 

Vklad 

Vkladovou povinnost lze splnit splacením v 
penězích („peněžitý vklad “) nebo vnesením 
jiné penězi ocenitelné věci („nepeněžitý 
vklad “)
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Obecná ustanovení 

Vklad 

Před vznikem obchodní korporace přijímá a 
spravuje splacené nebo vnesené předměty 
vkladů nebo jejich části správce vklad ů 
pověřený společenskou smlouvou

Správcem vkladů může být i zakladatel nebo 
některý ze zakladatelů (§ 18 ZOK)

Obecná ustanovení 

Peněžitý vklad 
Peněžitý vklad do kapitálových společností se 

splácí na zvláštní účet u banky nebo 
spořitelního a úvěrního družstva, který zřídí 
správce vkladů. Banka s těmito prostředky 
neumožní nakládat dříve, než kapitálová 
společnost vznikne, ledaže se jedná o úhradu 
zřizovacích výdajů nebo vrácení emisních 
kursů zakladatelům (§ 23 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Nepeněžitý vklad
Ocenění nepeněžitého vkladu se uvede ve 

společenské smlouvě
Nepeněžitým vkladem nesmí být práce nebo 

služby (§ 17 ZOK)
Nepeněžitý vklad se do kapitálové společnosti 

vnese před jejím vznikem (§ 23 ZOK)

Obecná ustanovení 

Nepeněžitý vklad
Nemovitá v ěc je vnesena tím, že vkladatel předá správci 

vkladů nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně 
ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci (§ 19 
ZOK)

Movitá v ěc je vnesena předáním věci správci vkladů. 
Není-li z povahy věci možné faktické předání movité 
věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných 
nosičů, které zachycují předávanou věc, a 
dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné 
skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého 
vkladu (§ 20 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Nepeněžitý vklad
Závod nebo jeho část jsou vneseny účinností smlouvy o 

vkladu uzavřenou přiměřeně podle ustanovení 
občanského zákoníku o koupi (§ 21 ZOK)

Pohledávka je vnesena účinností smlouvy o vkladu 
pohledávky (§ 21 ZOK)

Pozor: Pohledávka společníka za kapitálovou společností 
nemůže být předmětem jeho vkladu do této 
společnosti; může být pouze smluvně započtena proti 
pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, 
přičemž smlouva o započtení vyžaduje písemnou 
formu a její návrh schvaluje valná hromada

Obecná ustanovení 

Nepeněžitý vklad
Ostatní typy nepeněžitých vkladů jsou vneseny 

účinností smlouvy o vkladu mezi vkladatelem 
a správcem vkladů (§ 22 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Nepeněžitý vklad
Vlastnické právo k předmětu vkladu vnesenému 

před vznikem obchodní korporace nabývá 
obchodní korporace okamžikem svého vzniku.

Vlastnické právo k nemovité věci zapsané do KN 
nabývá obchodní korporace zápisem 
vlastnického práva do KN

Obecná ustanovení 

Nepeněžitý vklad
Nepřejde-li na obchodní korporaci vlastnické právo k 

nepeněžitému vkladu, který je vnesen, uhradí 
vkladatel jeho cenu v pen ězích podle ocenění 
uvedeného ve společenské smlouvě a obchodní 
korporace převzatý předmět vkladu vrátí, ledaže ho 
vydala nebo je povinna vydat jiné oprávněné osobě (§
26 ZOK)

Pokud vkladatel (společník) převede podíl na jiného, ručí 
za splnění této povinnosti.
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Obecná ustanovení 

Nepeněžitý vklad
Pokud cena nepeněžitého vkladu nedosáhne v 

den, kdy k němu obchodní korporace nabyla 
vlastnické právo, výše emisního kursu 
uvedeného ve společenské smlouvě, 
vkladatel doplatí rozdíl v pen ězích (§ 28 
ZOK)

Pokud vkladatel (společník) převede podíl na 
jiného, ručí za splnění této povinnosti.

Obecná ustanovení 

Nepeněžitý vklad
Po vzniku obchodní korporace jí správce vkladů 

předá předměty vkladů i s plody a užitky, 
ledaže ohledně plodů a užitků společenská 
smlouva určí jinak.

Nevznikne-li obchodní korporace, správce vkladů 
předměty vkladů nebo jejich části i s plody a 
užitky bez zbytečného odkladu vrátí 
vkladatelům; za splnění této povinnosti ručí 
zakladatelé společně a nerozdílně (§ 27 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Základní kapitál
Souhrn všech vkladů (§ 30 ZOK)

Povinná minimální výše je stanovena u akciové 
společnosti a dá se dovodit i pro s.r.o. 

Obecná ustanovení 

Podíl
Účast společníka v obchodní korporaci a práva a 

povinnosti z této účasti plynoucí (§ 31 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Podíl na zisku
Stanoví se na základě řádné nebo mimořádné 

účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem 
obchodní korporace. 

Lze jej rozdělit pouze mezi spole čníky , ledaže 
společenská smlouva určí jinak. (§ 34 ZOK)

Obecná ustanovení 

Podíl na zisku
O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán
Členové statutárního orgánu, kteří souhlasili s vyplacením 

podílu na zisku v rozporu s tímto zákonem, nejednají 
s péčí řádného hospodá ře. (§ 34 ZOK)

Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na 
zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při 
vyplacení byly porušeny podmínky stanovené tímto 
zákonem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá 
(§ 35 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Podíl na zisku - splatnost
V kapitálových společnostech je podíl na zisku 

splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato 
rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní 
korporace o jeho rozdělení 

V osobních společnostech je podíl na zisku 
splatný do 6 měsíců od konce účetního 
období

Společenská smlouva může obsahovat 
odchylnou úpravu

Obecná ustanovení 

Podíl na zisku
Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo 

prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně 
vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila 
úpadek

Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen 
na základě mezitímní účetní závěrky, ze které 
vyplyne, že obchodní korporace má dostatek 
prostředků na rozdělení zisku (§ 40 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Podíl na zisku
Totéž platí v případech, kdy obchodní korporace 

poskytuje zálohu, půjčku nebo úvěr pro účely 
získání jejích vlastních podílů nebo poskytuje 
zajištění pro tyto účely (tzv. „finanční 
asistence“) (§ 41 ZOK)

Obecná ustanovení 

Vypo řádací podíl
Vyplácí se při zániku účasti společníka v obchodní 

korporaci za jejího trvání jinak než převodem podílu 
nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí

Určí se z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné 
nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni 
zániku účasti společníka v obchodní korporaci.

Pokud se reálná hodnota majetku společnosti podstatně 
liší od jeho ocenění v účetnictví, vychází se z reálné 
hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v 
účetní závěrce

Společenská smlouva může určit jiný způsob výpočtu (§
36 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Podíl na likvida čním zůstatku 
Vyplácí se při zrušení obchodní korporace, nestanoví-li 

společenská smlouva jinak 
„Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky nejprve do 

výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-
li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se 
společníci na likvidačním zůstatku v poměru k výši 
svých splacených či vnesených vkladů. Neměl-li 
žádný ze společníků vkladovou povinnost, rozdělí se 
likvidační zůstatek mezi společníky rovným dílem.“ (§
37 ZOK

Obecná ustanovení

Jednání jménem korporace navenek
„Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k 

tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za 
právnickou osobu podepisuje, p řipojí k jejímu 
názvu sv ůj podpis, pop řípadě i údaj o své funkci 
nebo o svém pracovním za řazení. “ (§ 161 NOZ)

„Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu 
způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze 
namítat, že právnická osoba nep řijala pot řebné 
usnesení, že usnesení bylo stiženo vadou, nebo že 
člen orgánu p řijaté usnesení porušil .“ (§ 162 NOZ)
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Obecná ustanovení

Jednání jménem korporace navenek
„Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v 

rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení 
nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví 
veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení 
právnické osoby zaměstnancem, platí 
obdobně pro zastoupení právnické osoby 
jejím členem nebo členem jiného orgánu 
nezapsaného do veřejného rejstříku.“ (§ 166 
NOZ)

Obecná ustanovení 

Jednání jménem korporace navenek
Omezení jednatelského oprávnění orgánu obchodní 

korporace společenskou smlouvou nebo jiným 
ujednáním nebo rozhodnutím orgánu obchodní 
korporace nejsou vůči třetím osobám účinná, i když 
byla zveřejněna (§ 47 ZOK)

„Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem 
právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen 
muselo-li jí být známo.“ (§ 166 NOZ)
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Obecná ustanovení 

Jednání jménem korporace navenek
Právní jednání, k němuž nedal souhlas nejvyšší 

orgán obchodní korporace v případech 
vyžadovaných zákonem, je neplatné; této 
neplatnosti se lze dovolat do šesti měsíců ode 
dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba 
dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla, 
nejdéle však do deseti let od dne, kdy k 
takovému jednání došlo (§ 48 ZOK)

Obecná ustanovení 

Zveřejňování informací
Uvádí-li kapitálová společnost nebo družstvo na 

obchodních listinách také údaj o svém 
základním kapitálu, musí se tento údaj týkat 
pouze upsané a splacené části základního 

kapitálu (§ 7 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Zveřejňování informací
„Akciová společnost bez zbytečného odkladu po svém 

vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost 
bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné 
jednoduchým způsobem po zadání elektronické 

adresy (dále jen „internetové stránky“), údaje, které je 
povinna uvád ět na obchodních listinách, a další 

údaje stanovené tímto zákonem .“ (§ 7 ZOK)
To platí i pro spole čnost s ru čením omezeným, která 

zřídila své internetové schránky!

Obecná ustanovení 

Povinné údaje na obchodních listinách
„Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v 

rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti 
prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo . 
Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na 
obchodní listině též údaj o tomto zápisu v četně oddílu a 
vložky ; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku 
uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel 
nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující 
údaj, uvede i ten.“ 

Lze uvést i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý 
dojem (§ 435 NOZ)
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Obecná ustanovení 

Vztahy mezi ovládající a ovládanou 
osobou 

V základu zůstává zachována většina 
pravidel známých z obchodního zákoníku 
včetně definic pojmů „jednání ve shod ě“, 
„ovládající osoba “, „ovládaná osoba “, 
„koncern “ apod. 

Obecná ustanovení 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

Zprávu vypracovává statutární orgán ovládané osoby do 3 
měsíců od skončení účetního období za uplynulé účetní 
období
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Obecná ustanovení 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobo u 

Ve zprávě o vztazích se uvedou
a) struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,
b) úloha ovládané osoby v něm,
c) způsob a prostředky ovládání,
d) přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna 

na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud 
se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky,

e) přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající 
nebo mezi osobami ovládanými a 

f) posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího 
vyrovnání

Obecná ustanovení 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou 

Statutární orgán ve zprávě o vztazích zhodnotí výhody a nevýhody 
plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami a uvede, zda 
převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou 
osobu plynou rizika. Současně uvede, zda, jakým způsobem a v 
jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma.

Zprávu o vztazích přezkoumá kontrolní orgán, je-li zřízen. O výsledcích 
přezkumu informuje nejvyšší orgán a sdělí mu své stanovisko, 
které obsahuje také názor na vyrovnání újmy.

Přezkum zprávy o vztazích kontrolním orgánem se nevyžaduje, je-li 
ovládající osobou jediný společník ovládané osoby.
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Obecná ustanovení 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou 

Každý kvalifikovaný společník ovládané osoby, 
který se domnívá, že zpráva o vztazích nebyla 
vypracována řádně, může navrhnout soudu, 
aby pro účely jejího přezkumu jmenoval znalce 
(§ 85 ZOK)

Obecná ustanovení 

Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou 
„V případě, že ovládající osoba využívá svého vlivu v 

ovládané osobě způsobem, v jehož důsledku dojde k 
podstatnému zhoršení postavení společníků ovládané 
osoby nebo k jinému podstatnému poškození jejich 
oprávněných zájmů, a není proto možné po nich 
spravedlivě požadovat, aby v ovládané osobě setrvali, 
je každý společník, který není ovládající osobou nebo 
osobou jí ovládanou, oprávněn požadovat, aby od něj 
ovládající osoba jeho podíl odkoupila za přiměřenou 
cenu.“ (§ 89 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Orgány spole čnosti 
Nejvyšším orgánem v osobní společnosti jsou všichni její 

společníci, v kapitálové společnosti valná hromada
Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je 

každý jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že 
více jednatelů tvoří kolektivní orgán

Kolektivní orgán zvolí předsedu, jehož hlas je v případě 
rovnosti hlasů rozhodující, nestanoví-li společenská 
smlouva jinak (§ 44 ZOK)

Obecná ustanovení 

Členství v orgánech spole čnosti 
„Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické 

osoby a která je do funkce volena, jmenována 
či jinak povolána, musí být plně svéprávná. To 
platí i pro zástupce právnické osoby, která je 
sama členem voleného orgánu jiné právnické 
osoby.“ (§ 152 odst. 2 NOZ)
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Obecná ustanovení 

Členství v orgánech spole čnosti 
„Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem 

voleného orgánu, oznámila-li to předem tomu, kdo ji 
do funkce povolává; to neplatí, pokud od skončení 
insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byl-li 
osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného 
orgánu, oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu 
tomu, kdo ji do funkce povolal. Nedošlo-li k oznámení, 
může se domáhat každý, kdo na tom má právní 
zájem, aby člena voleného orgánu z funkce odvolal 
soud.“ (§ 153 odst. 2 NOZ)

Obecná ustanovení 

Členství v orgánech spole čnosti 
„Členem orgánu obchodní korporace nemůže být 

také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu 
zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, 
u koho nastala skutečnost, která je překážkou 
provozování živnosti.“ (§ 46 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Ukončení výkonu funkce 
„Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce 

odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro 
obchodní korporaci nevhodná. Neurčuje-li společenská 
smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí 
odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a 
jeho funkce končí uplynutím jednoho m ěsíce od doručení 
tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán obchodní 
korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku 
funkce. Je-li tímto orgánem jediný společník, skončí funkce 
uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o 
odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li 
jiný okamžik zániku funkce.“ (§ 59 ZOK)

Obecná ustanovení 

Povinnosti členů orgán ů spole čnosti 
„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, 

že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s 
potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že 
jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře 
schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při 
jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

„Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však 
nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ 
jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho 
neúčasti hlasoval.“ (§ 159 NOZ)
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Obecná ustanovení 

Povinnosti členů orgán ů spole čnosti 
„Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při 

podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně 
předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném 
zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto 
rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.“

„Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti může 
požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení 
pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není 
dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného 
hospodáře.“ (§ 51 ZOK)

Obecná ustanovení 

Povinnosti členů orgán ů spole čnosti 
„Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného 

hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v 
obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá 
osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu 
obchodní korporace.

Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen orgánu 
obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, 
nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud 
rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.“ 
(§ 52 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Povinnosti členů orgán ů spole čnosti 
„Osoba, která porušila povinnost péče řádného 

hospodáře, vydá obchodní korporaci 
prospěch, který v souvislosti s takovým svým 
jednáním získala. Není-li vydání prospěchu 
možné, nahradí ho povinná osoba obchodní 
korporaci v penězích.

K právním jednáním obchodní korporace 
omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů 
se nepřihlíží.“ (§ 53 ZOK)

Obecná ustanovení 

Vztahy mezi korporací a členem jejího 
orgánu 

„Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a 
členem jejího orgánu se řídí přiměřeně 
ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, 
ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li 
uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco 
jiného. Ustanovení ob čanského zákoníku o 
správ ě cizího majetku se nepoužijí .“ (§ 59 
ZOK)
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Druhy správy cizího majetku podle NOZ

a) Prostá správa cizího majetku
Při prosté správě uplatňuje správce všechna 

práva týkající se spravovaného majetku a 
řádně s ním hospodaří.

b) Plná správa cizího majetku 
Komu je svěřena plná správa cizího majetku, dbá 

o jeho rozmnožení a uplatnění v zájmu 
beneficienta.

Obecná ustanovení 

Smlouva o výkonu funkce 
Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové 

společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, 
včetně jejích změn, nejvyšší orgán 
společnosti.

Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce 
sjednáno v souladu se ZOK, platí, že výkon 
funkce je bezplatný. (§ 59 ZOK)
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Obecná ustanovení 

Smlouva o výkonu funkce 

Smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti obsahuje také tyto 
údaje o odměňování

a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet 
členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do 
systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,

b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku 

pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a
d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v 

převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich 
nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna 
poskytnuta v této podobě (§ 60 ZOK)

Obecná ustanovení 

Smlouva o výkonu funkce 

„Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu 
obchodní korporace, než na které plyne právo z právního 
předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního 
předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do 
jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu 
funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo 
schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením 
kontrolního orgánu, byl-li zřízen.“(§ 61 ZOK)

To platí obdobně i pro určení mzdy a jiného plnění 
zaměstnanci, který je současně i členem statutárního 
orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké.
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Obecná ustanovení 

Vylou čení z výkonu funkce (§ 63 a 64 ZOK)
Vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení najevo, že výkon funkce s 

přihlédnutím ke všem okolnostem případu vedl k úpadku obchodní 
korporace, rozhodne insolvenční soud i bez návrhu, že člen 
statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace, který byl ve 
funkci v době vydání rozhodnutí o úpadku nebo po něm, nesmí po 
dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o vyloučení vykonávat funkci 
člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace nebo být 
osobou v obdobném postavení. 

To platí obdobně o tom, kdo v době vydání rozhodnutí o úpadku členem 
statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobou v obdobném 
postavení již nebyl, ale jehož dosavadní jednání k úpadku obchodní 
korporace zřejmě přispělo. 

Insolvenční soud rozhodne o vyloučení toho, kdo se stal členem 
statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace po zahájení 
insolvenčního řízení, přispěl-li zřejmě svým jednáním ke snížení 
majetkové podstaty a k poškození věřitelů

Obecná ustanovení 

Vylou čení z výkonu funkce (§ 65 a 64 ZOK)

Soud může i bez návrhu rozhodnout o vyloučení, vyjde-li 
najevo, že člen statutárního orgánu v posledních 3 letech 
opakovaně a závažně porušoval péči řádného hospodáře, 
případně jinou péči spojenou podle jiného právního 
předpisu s výkonem jeho funkce.

Právní mocí rozhodnutí o vyloučení přestává být osoba, které 
se rozhodnutí týká, členem statutárního orgánu ve všech 
obchodních korporacích; zánik funkce oznámí soud, který 
o vyloučení rozhodl, rejstříkovému soudu.
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Obecná ustanovení 

Vylou čení z výkonu funkce (§ 65 a 64 ZOK)

Ten, kdo poruší zákaz uložený mu rozhodnutím o vyloučení, 
ručí za spln ění všech povinností obchodní korporace, 
které vznikly v dob ě, kdy vykonával p řes zákaz činnost 
člena jejího statutárního orgánu, a č se jím nestal 
anebo jím být p řestal.

Vyloučit z funkce lze opakovaně až na 10 let 

Ustanovení o vyloučení z funkce se použijí i pro vlivnou nebo 
ovládající osobu 

Obecná ustanovení 

Zrušení obchodní korporace
Pro zrušení obchodních korporací se použij 

obecná ustanovení NOZ (168-209 NOZ)
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Obecná ustanovení 

Zrušení obchodní korporace
Soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, nebo na návrh 

státního zastupitelství, pokud na tom shledá závažný veřejný 
zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci také, jestliže 

a) pozbyla všechna podnikatelská oprávnění; to neplatí, byla-li založena 
i za účelem správy vlastního majetku nebo za jiným účelem než 
podnikání,

b) není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit 
tak svůj účel, 

c) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi 
společníky, nebo 

d) provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou 
vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob (§ 93 ZOK)

Obecná ustanovení 

Zrušení obchodní korporace s likvidací

Likvidátor zajistí uchování uvedených dokumentů po dobu 
10 let od zániku obchodní korporace. 

V případě zániku obchodní korporace bez likvidace zajistí 
uchování těchto dokladů její právní nástupce (§ 94 
ZOK)
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Obecná ustanovení 

Zánik obchodní korporace

Obchodní korporace zaniká výmazem z obchodního 
rejstříku

„Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká 
dnem výmazu z veřejného rejstříku.“ (§ 185 NOZ)

Odpov ědnost

Obecné principy
„Zakládá-li tento zákon povinnost nahradit újmu, 

postihuje škůdce i povinnost nahradit 
nemajetkovou újmu.“ (§ 3 odst. 2 ZOK)
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Odpov ědnost korporací

Přenos d ůkazní povinnosti
„Dává-li tento zákon společníkovi obchodní korporace možnost 

domáhat se za ni nebo proti ní nějakého práva, nese 
povinná osoba d ůkazní b řemeno o tom, že se 
protiprávního jednání nedopustila, ledaže soud rozhodne, 
že to po ní nelze spravedlivě požadovat.“

To platí obdobně, dovolává-li se společník nebo bývalý 
společník po jiném společníkovi dorovnání, obdobného 
plnění nebo úhrady újmy tehdy, došlo-li k ukončení jeho 
postavení v obchodní korporaci nebo mu byla způsobena 
újma v souvislosti s jeho postavením v obchodní korporaci 
za podmínek stanovených v ZOK nebo v jiném právním 
předpisu. (§ 4 ZOK)

Odpov ědnost vlivných osob

Odpov ědnost za újmu
Každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci rozhodujícím 

významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace k její 
újmě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém 
ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná 
informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby.

Neuhradí-li vlivná osoba způsobenou újmu nejpozději do konce 
účetního období, v němž újma vznikla, nebo v jiné dohodnuté 
přiměřené lhůtě, nahradí i újmu, která v této souvislosti vznikla 
společníkům ovlivněné osoby.

Vlivná osoba ručí věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch dluhů, 
které jim ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění zcela 
nebo zčásti splnit.

Vlivem se rozumí také vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či 
jiných osob. (§ 71 ZOK)
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Odpov ědnost vlivných osob

Odpov ědnost za újmu
Odpovědnost vlivné osoby za újmu způsobenou 

korporaci nenastává v případě, že řídící osoba 
prokáže, že újma vznikla v zájmu řídící osoby 
nebo jiné osoby, se kterou tvoří koncern a 
byla nebo bude v rámci tohoto koncernu 
vyrovnána; nesmí však dojít k úpadku 
ovlivněné osoby. (§ 71 ZOK)

Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Střet zájmů
„Dozví-li se člen orgánu obchodní korporace, že může při výkonu jeho 

funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem obchodní korporace, 
informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, 
jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší 
orgán. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi 
orgánu obchodní korporace blízkých nebo osob jím ovlivněných 
nebo ovládaných. Tím není dotčena povinnost člena orgánu 
obchodní korporace jednat v zájmu obchodní korporace.“

Kontrolní nebo nejvyšší orgán může na vymezenou dobu pozastavit 
členu orgánu, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce (§ 54 
ZOK)
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Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Střet zájmů
„Hodlá-li člen orgánu obchodní korporace uzavřít s touto 

korporací smlouvu, informuje o tom bez zbytečného 
odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-
li zřízen, jinak nejvyšší orgán. Zároveň uvede, za 
jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí 
obdobně pro smlouvy mezi obchodní korporací a 
osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami 
jím ovlivněnými nebo ovládanými.“

Totéž platí i pro právních jednání, jimiž má obchodní 
korporace zajistit nebo utvrdit dluhy uvedených osob.

Netýká se pouze smluv uzavíraných v rámci b ěžného 
obchodního styku (§ 55 až 57 ZOK)

Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Střet zájmů
Pravidla o střetu zájmů platí i pro případ, kdy je 

jednání člena orgánu obchodní korporace 
ovlivněno chováním vlivné nebo ovládající 
osoby
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Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Střet zájmů
Napříště neplatí omezení vyplývající z § 196a obchodního zákoníku
„Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem 

představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, 
která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, 
nebo osobami jim blízkými, nebo na ně bezplatně převést 
majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady 
a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem 
jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění 
tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné 
hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru 
ovládající osobou ovládané osobě.“

Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Střet zájmů
Napříště neplatí omezení vyplývající z § 196a obchodního zákoníku
„Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, 

akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby 
uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se 
kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny 
upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí 
majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na 
základě posudku znalce jmenovaného soudem. Jestliže k nabytí 
dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.

Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci 
běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo 
pod dozorem nebo dohledem státního orgánu nebo na nabytí nebo 
zcizení na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu 
obdobném regulovanému trhu či v českém nebo zahraničním 
mnohostranném obchodním systému. Ustanovení o souhlasu valné 
hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na 
akcionáře.“
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Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Střet zájmů
Obdobou § 196a obchodního zákoníku je § 255 ZOK:
Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 

let po svém vzniku majetek za úplatu převyšující 10 % svého 
upsaného základního kapitálu, musí být 

a) úplata stanovena tak, aby nepřesahovala hodnotu nabývaného 
majetku stanovenou posudkem znalce

b) nabytí, včetně výše úplaty, schváleno valnou hromadou.
To neplatí pro nabytí majetku 
a) v rámci běžného obchodního styku, 
b) z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu, 

nebo 
c) na evropském regulovaném trhu.
Tato omezení platí pouze pro akciové spole čnosti!

Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Zákaz konkurence
„Obchodní korporace může požadovat, aby jí ten, kdo 

porušil zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, 
který v důsledku toho získal, anebo aby na ni převedl 
z toho vzniklá práva, ledaže to vylučuje povaha 
získaných práv; to platí obdobně pro každého jiného 
nabyvatele tohoto prospěchu nebo práva, ledaže 
tento nabyvatel jednal v dobré víře.“

Právo na vydání prospěchu lze u povinné osoby uplatnit 
do 3 měsíců ode dne, kdy se obchodní korporace o 
porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 
1 roku od porušení; k později uplatněnému právu se 
nepřihlíží (§ 5 ZOK)
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Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Odpov ědnost za újmu
„Poškodí-li korporaci její člen nebo člen jejího orgánu 

způsobem, který zakládá jeho povinnost k náhradě a 
kterým byl poškozen i jiný člen korporace na hodnotě 
své účasti, a domáhá-li se náhrady jen tento člen, 
může soud škůdci i bez zvláštního návrhu uložit 
povinnost nahradit způsobenou škodu jen korporaci, 
pokud to odůvodňují okolnosti případu, zejména 
pokud je dostatečně zřejmé, že se takovým opatřením 
vyrovná i škoda na znehodnocené účasti. “ (§ 213 
NOZ)

Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Odpov ědnost za újmu
„Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře 

obchodní korporaci újma, může ji obchodní 
korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené 
s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se 
vyžaduje souhlas nejvyššího orgánu obchodní 
korporace přijatý alespoň dvoutřetinovou 
většinou hlasů všech společníků.“ (§ 53 ZOK)
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Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Odpov ědnost za újmu p ři úpadku korporace
„Bylo-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než 

dlužníka podle jiného právního předpisu soudem rozhodnuto, že 
obchodní korporace je v úpadku, vydají členové jejích orgánů, 
vyzve-li je k tomu insolvenční správce, prospěch získaný ze 
smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který 
od obchodní korporace obdrželi, a to za období 2 let zpět před 
právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděli nebo měli a mohli 
vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného 
právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře 
neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně 
předpokládatelné. Není-li vydání možné, nahradí členové orgánů 
získaný prospěch v penězích.“ (§ 62 ZOPK)

Platí i pro bývalé členy orgánu obchodní korporace!

Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Odpov ědnost za újmu p ři úpadku korporace

„Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele 
obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý 
člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění jejích 
povinností, jestliže 

a) bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a
b) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní 

korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je 
obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného 
právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného 
hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše 
potřebné a rozumně předpokladatelné.“ (§ 68 ZOPK)

Totéž platí i pro vlivnou nebo ovládající osobu!



12.2.2014

52

Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Odpov ědnost za újmu 
„V případě, že kontrolní orgán nedá souhlas k jednáním 

statutárního orgánu, u kterých tento zákon nebo 
společenská smlouva vyžadují jeho předchozí 
souhlas, nebo jestliže tento orgán zakáže 
statutárnímu orgánu určité jednání, odpovídají 
namísto členů statutárního orgánu za případnou újmu 
způsobenou společnosti ti členové kontrolního 
orgánu, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.

Jestliže kontrolní orgán souhlas k jednáním dá, odpovídají 
za případnou újmu členové kontrolního orgánu a 
statutárního orgánu, kteří nejednali s péčí řádného 
hospodáře, společně a nerozdílně.“ (§ 49 ZOK)

Odpov ědnost členů orgán ů korporací

Odpov ědnost za újmu 
„Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické 

osobě škodu, kterou jí způsobil porušením 
povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl 
povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické 
osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu 
nenahradil, pokud se věřitel plnění na 
právnické osobě nemůže domoci.“ (§ 159 
NOZ)
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Vymezení pojmu 
„Společnost s ručením omezeným je společnost, 

za jejíž dluhy ručí společníci společně a 
nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové 
povinnosti podle stavu zapsaného v 
obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem 
vyzváni k plnění.“ (§ 132 ZOK)

S.r.o. – nejvýznamn ější změny

Obsah spole čenské smlouvy nebo ZL
„Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo 

právnické osoby, předmět činnosti, jaký má právnická 
osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to 
zákon přímo. Určí též, kdo jsou první členové 
statutárního orgánu.“ (§ 122 NOZ)

„Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li 
to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.“

„Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, 
postačí, pokud zakladatelské právní jednání uvede 
název obce, kde je sídlo právnické osoby; do 
veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne 
zapsat plnou adresu sídla.“ (§ 136 NOZ)
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Společenská smlouva (146 ZOK)
Společenská smlouva obsahuje také
a) firmu společnosti,
b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi 

spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů 
podílů,

e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
f) výši základního kapitálu 
g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Společenská smlouva (146 ZOK)
Společenská smlouva obsahuje také
h) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění 

(pouze při založení společnosti)
i) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, 

popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle 
tohoto zákona voleni valnou hromadou (pouze při založení 
společnosti),

j) určení správce vkladů (pouze při založení společnosti) a
k) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se 

započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede 
ocenění nepeněžitého vkladu (pouze při založení společnosti)

Tyto údaje lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti 
ze společenské smlouvy vypustit.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Změna spole čenské smlouvy (146 ZOK)
Společenská smlouva může být měněna dohodou všech společníků 

ve formě NZ
Stanoví-li tak společenská smlouva, může být společenská smlouva 

měněna i rozhodnutím valné hromady
Rozhodnutí o změně společenské smlouvy nahrazuje rozhodnutí 

valné hromady, jehož důsledkem je změna společenské 
smlouvy. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje NZ.

Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se 
společenská smlouva mění, změní její obsah jednatel v souladu 
s rozhodnutím valné hromady. O změně obsahu společenské 
smlouvy jednatelem se pořizuje NZ.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Podíl spole čníka 
„Podíl společníka ve společnosti s ručením 

omezeným se určuje podle poměru jeho 
vkladu na tento podíl připadající k výši 
základního kapitálu, ledaže společenská 
smlouva určí jinak.“ (§ 133 ZOK)
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Různé druhy podíl ů (§ 135 a 136 ZOK)
Společenská smlouva může připustit vznik různých 

druh ů podíl ů. 
Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, 

tvoří jeden druh (Podíl, se kterým nejsou spojena 
žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní ).

Určí-li tak společenská smlouva, může společník vlastnit 
více podíl ů, a to i různého druhu.

Různé druhy podílů a jejich obsah se určí ve společenské 
smlouvě.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Vklad spole čníka (§ 142 ZOK)
Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže 

společenská smlouva určí, že výše vkladu je 
vyšší. 

Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný ze 
seznamu znalců vedeného podle jiného 
právního předpisu. 
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Kmenový list (§ 137 ZOK)
Podíl společníka může být představován kmenovým 

listem, určí-li tak společenská smlouva. Je-li dovolen 
vznik více podílů pro jednoho společníka, může 
společnost vydat kmenový list pro každý podíl.

Kmenový list je cenný papír na řad a nelze jej vydat jako 
zaknihovaný cenný papír.

Kmenový list je možné vydat pouze k podílu, jehož 
převoditelnost není omezena nebo podmíněna.

Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k 
obchodování na evropském regulovaném trhu ani na 
jiném veřejném trhu.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Kmenový list (§ 138 ZOK)
Kmenový list obsahuje 
a) označení, že se jedná o kmenový list,
b) jednoznačnou identifikaci společnosti,
c) výši vkladu připadající na podíl,
d) jednoznačnou identifikaci společníka,
e) označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a
f) označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele 

nebo jednatelů. 
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Seznam spole čníků (§ 139 ZOK)
Společnost vede seznam společníků, do kterého se zapisuje 
� jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem 

určená adresa pro doručování, 
� jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet 

hlasů náležející k podílu, 
� povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými 

prostředky nad společníkův vklad spojenou s podílem, bude-li 
určena, a

� den zápisu do seznamu společníků. 
Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim 

odpovídající výše vkladu u každého podílu. Vydala-li společnost více 
druhů podílů, uvede se i jejich označení.

Vydala-li společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, 
ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Seznam spole čníků (§ 138 až 141 ZOK)
Společnost provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného 

odkladu poté, co jí bude změna prokázána.
Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho písemnou 

žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů, které se ho 
týkají, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.

Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat 
jinak než pro své potřeby ve vztahu ke společníkům. Za jiným 
účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem 
společníků, kterých se údaje týkají.

Přestane-li společník být společníkem, společnost jej ze seznamu 
společníků bez zbytečného odkladu vymaže.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Vklad spole čníka (§ 142 ZOK)
Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže 

společenská smlouva určí, že výše vkladu je 
vyšší.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Právo spole čníka na informace (§ 155 a 156 ZOK)
Společník má právo na valné hromadě i mimo ni:
a) požadovat od jednatelů informace o společnosti,
b) nahlížet do dokladů společnosti, 
c) kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech 

a 
d) další práva na informace určená společenskou 

smlouvou
To platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li 

zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník 
a společnosti tuto skutečnost doloží.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Právo spole čníka na informace (§ 155 a 156 ZOK)
Jednatelé mohou poskytnutí informace společníkovi zcela 

nebo zčásti odmítnout, pokud
a) jde o utajovanou informaci podle jiného právního 

předpisu,
b) je požadovaná informace veřejně dostupná.

O sporech rozhoduje soud.  

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Podíl na zisku (§ 161 ZOK)
Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení 

mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská 
smlouva určí jinak. 

Neurčí-li společenská smlouva nebo valná hromada jinak, vyplácí se 
podíl na zisku v penězích.

Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí na 
adresu společníka nebo bezhotovostním převodem na jeho účet, 
ledaže společenská smlouva nebo usnesení valné hromady určí 
jinak.

Částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši 
hospodářského výsledku posledního skončeného účetního 
období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a 
sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních 
a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a společenskou 
smlouvou.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Spole čnická žaloba (§ 157 a 160 ZOK)
Společník je oprávněn domáhat se za společnost náhrady 

újmy proti jednateli nebo splnění jeho případné 
povinnosti plynoucí z dohody o náhradě újmy a v 
těchto řízeních společnost zastupovat; to platí 
obdobně pro následný výkon rozhodnutí.

Společník nemá právo domáhat se náhrady újmy proti 
jednateli tehdy, bylo-li o ní rozhodnuto formou 
souhlasu s uzavřením dohody o náhradě újmy, ledaže 
ten, kdo újmu společnosti způsobil, je jejím jediným 
společníkem nebo osobou, která ji ovládá.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Spole čnická žaloba (§ 157 a 160 ZOK)
Žalobu lze podat také,
a) způsobí-li společnosti újmu člen dozorčí rady, byla-li 

zřízena,
b) způsobí-li společnosti újmu vlivná osoba,
c) pro uplatnění práva společníka domáhat se za 

společnost splnění vkladové povinnosti proti 
společníkovi, který je v prodlení s jejím plněním, nebo

d) pro uplatnění práva společnosti na vyloučení 
společníka ze společnosti soudem pro neplnění 
vkladové povinnosti.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Společnická žaloba (§ 157 a 160 ZOK)
Jednatelem, členem dozorčí rady nebo vlivnou 

osobou se pro potřeby společnické žaloby 
rozumí také ten, kdo v takovéto pozici již není, 
ale byl v ní v době vzniku újmy, jejíž náhrada 
je po něm společností zastoupenou 
společníkem požadována.

Před uplatněním práva na náhradu újma vůči 
jednateli informuje společník písemně o svém 
záměru dozorčí radu, byla-li zřízena.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Příplatková povinnost (§ 162 až 166 ZOK)
Společenská smlouva může určit, že společnost může 

usnesením valné hromady společníkům uložit 
povinnost poskytnout peněžitý příplatek.

Společenská smlouva určí, jakou výši nesmí příplatky ve 
svém souhrnu překročit, jinak se k usnesení valné 
hromady o příplatkové povinnosti nepřihlíží.

Společník může se souhlasem jednatele společnosti 
poskytnout příplatek i tehdy, pokud tak nestanoví 
společenská smlouva.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za 

účetní období.
Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada 

nejpozději do 6 měsíců od posledního dne 
předcházejícího účetního období.

Jednatel svolá jednání valné hromady bez zbytečného 
odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek, 
nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen 
cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě 
zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného 
opatření, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
V případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel 

dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou 
hromadu kterýkoliv společník. Vyžadují-li to zájmy 
společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada, je-li 
zřízena.

Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům 
oznámí písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího 
konání, neurčí-li společenská smlouva jinak; součástí 
pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.

Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v 
seznamu společníků, ledaže společenská smlouva 
určí jinak.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
Společník se může vzdát práva na včasné a 
řádné svolání valné hromady písemným 
prohlášením s úředně ověřeným podpisem 
nebo ústním prohlášením učiněným na valné 
hromadě. Prohlášení na valné hromadě se 
uvede v zápisu o jednání valné hromady. 
Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady NZ, 
uvede se prohlášení v této NZ. 

Jednatel se vždy ú častní valné hromady!

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat 

jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich 
projednáním všichni společníci.

Doba a místo jednání valné hromady nesmí 
nepřiměřeně omezovat právo společníka 
účastnit se valné hromady.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Mimo řádná valná hromada (§ 187 ZOK)
Společník nebo společníci, jejichž vklady dosahují 

alespoň 10 % základního kapitálu nebo 10% podíl na 
hlasovacích právech (tzv. „kvalifikovaný společník“), 
mohou požádat jednatele, aby svolal valnou hromadu 
k projednání jimi navržených záležitostí.

Jestliže valná hromada není svolána do 1 měsíce ode dne 
doručení žádosti a nekoná se v přiměřené lhůtě, je ji 
kvalifikovaný společník oprávněn svolat sám.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do 

doby zvolení předsedy a v případě, že předseda 
zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. 

Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné 
hromady.

Přítomné společníky zapíše společnost do listiny 
přítomných s uvedením jména a sídla nebo bydliště 
společníka, popřípadě i jména a bydliště nebo sídla 
jeho zástupce a počtu hlasů, se kterými tento 
společník na valné hromadě nakládá. 
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v 

zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a 
musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení 
na jedné nebo na více valných hromadách.

Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním 
valné hromady společníkovi veškeré skutečnosti, 
které by mohly mít pro společníka význam při 
posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho 
zájmů se zájmy zástupce.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
Neurčí-li společenská smlouva jinak, je valná hromada 

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

Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč vkladu, 
ledaže společenská smlouva určí jinak.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů 
přítomných společníků, ledaže společenská smlouva 
určí jinak.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
Valná hromada rozhoduje usnesením.
Valná hromada si může vyhradit rozhodování 

případů, které podle tohoto zákona náleží do 
působnosti jiného orgánu společnosti.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
K rozhodnutí:
a) o změně obsahu společenské smlouvy,
b) jehož důsledkem se mění společenská smlouva,
c) o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité 

pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění 
vkladové povinnosti, a

d) o zrušení společnosti s likvidací.
se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech 

společníků.  
K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se 

zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, 
se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské 
smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se 
souhlas všech společníků.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech, 

jejichž účinky nastávají až zápisem do 
obchodního rejstříku, se osvědčuje NZ

Obsahem NZ je také schválený text změny 
společenské smlouvy, je-li měněna, a 
jmenovité uvedení společníků, kteří pro 
změnu hlasovali.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
Neurčí-li společenská smlouva jinak, může 

společník nepřítomný na jednání valné 
hromady dodatečně písemně vykonat své 
hlasovací právo, a to nejdéle do 7 dnů ode 
dne konání valné hromady.

Hlasuje-li společník tímto postupem, platí, že byl 
při projednávání této záležitosti na valné 
hromadě přítomen.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné 

hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a 
bez zbytečného odkladu ho na náklady 
společnosti zašle všem společníkům; zápis 
podepisuje předseda valné hromady nebo 
svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a 
zapisovatel.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Valná hromada (§ 167 až 193 ZOK)
Zápis z VH musí obsahovat
a) firmu a sídlo společnosti,
b) místo a dobu konání valné hromady,
c) jméno předsedy nebo svolavatele a zapisovatele,
d) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
e) případná odmítnutí jednatele poskytnout informace a
f) obsah protestu společníka, jednatele, popřípadě člena dozorčí 

rady, je-li zřízena, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, 
jestliže o to protestující na valné hromadě požádá

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Žaloba na neplatnost valné hromady (§ 191 až 193 ZOK )
Každý společník, jednatel, člen dozorčí rady, je-li zřízena, nebo 

likvidátor se může v mezích tohoto ustanovení dovolávat 
neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení 
občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze 
spolku pro rozpor s právními předpisy nebo společenskou 
smlouvou. Bylo-li rozhodnuto mimo valnou hromadu nebo bylo-li 
rozhodnutí valné hromady přijato dodatečně, právo podat návrh 
zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel 
dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí, nejdéle však 
uplynutím 1 roku od přijetí tohoto rozhodnutí. Totéž platí, rozhodl-
li v působnosti valné hromady jediný společník.

Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto 
usnesení s dobrými mravy.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Hlasování per rollam (§ 175 až 177 ZOK)
Nevyloučí-li společenská smlouva rozhodování mimo valnou hromadu 

(tzv. „rozhodování per rollam“), zašle osoba oprávněná svolat 
valnou hromadu návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v 
seznamu společníků nebo jiným způsobem určeným 
společenskou smlouvou.

Návrh rozhodnutí obsahuje také
a) lhůtu pro doručení vyjádření společníka, určenou společenskou 

smlouvou, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné 
doručení návrhu společníkovi,

b) podklady potřebné pro jeho přijetí a
c) další údaje, určí-li tak společenská smlouva.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Hlasování per rollam (§ 175 až 177 ZOK)
Nedoručí-li společník ve stanovené lhůtě osobě 

oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s 
návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech 
společníků.

Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí společnost 
nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem 
společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho 
přijetí.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Kumulativní hlasování (§ 178 až 180 ZOK)
„Určí-li tak společenská smlouva, volí se členové orgánů společnosti 

kumulativním hlasováním.“
Pro účely kumulativního hlasování se počet hlasů společníka zjistí 

tak, že počet hlasů, jimiž společník nakládá na valné hromadě, 
se znásobí počtem volených míst členů orgánu společnosti. 
Jestliže se volí jednatelé i členové dozorčí rady, byla-li zřízena, 
zjišťuje se pro účely kumulativního hlasování počet hlasů 
společníka pro každý orgán odděleně.

Při kumulativním hlasování je společník oprávněn použít všechny 
hlasy, se kterými nakládá, nebo jejich libovolný počet jen pro 
určitou osobu nebo pro určité osoby.

Při kumulativním hlasování se na valné hromadě hlasuje o každém 
členu orgánu samostatně. Při kumulativním hlasování se 
odevzdávají pouze hlasy pro volbu určité osoby nebo osob.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Kumulativní hlasování (§ 178 až 180 ZOK)
Při kumulativním hlasování jsou zvoleny ty osoby, pro 

jejichž volbu byl odevzdán nejvyšší počet hlasů, bylo-li 
hlasováno alespoň nadpoloviční většinou všech hlasů 
společníků přítomných na valné hromadě, zjištěných 
pro účely kumulativního hlasování.

Získá-li více osob stejný počet hlasů, hlasuje se o těchto 
osobách znovu. Pokud mají i při opakovaném 
hlasování stejný počet hlasů, rozhodne los.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Kumulativní hlasování (§ 178 až 180 ZOK)
V zápisu z valné hromady musí být uvedeno, kolika hlasy 

bylo hlasováno pro volbu nebo odvolání každé 
navrhované osoby a jmenný seznam těch, kteří tak 
hlasovali. 

Má-li být odvolán člen orgánu společnosti zvolený 
kumulativním hlasováním, lze ho odvolat jen se 
souhlasem většiny těch členů, kteří hlasovali pro jeho 
zvolení, nebo jejich právních nástupců; to neplatí, 
porušil-li tento člen orgánu společnosti závažně své 
povinnosti.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Jednatelé (§ 194 až 193 ZOK)
Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. 
Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a 

účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost 
informuje společníky o věcech společnosti.

Určí-li tak společenská smlouva, tvoří více jednatelů 
kolektivní orgán;

Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří kolektivní 
orgán, vyžaduje se k rozhodnutí o obchodním vedení 
společnosti souhlas většiny z nich, ledaže 
společenská smlouva určí jinak.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Jednatelé (§ 194 až 193 ZOK)
V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z 

funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná 
hromada do 1 měsíce nového jednatele.

Nebude-li jednatel zvolen, jmenuje jednatele soud na 
návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na 
dobu, než bude řádně zvolen nový jednatel, jinak 
může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její 
likvidaci. 
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Zákaz konkurence (§ 194 až 193 ZOK)
Bez svolení všech společníků jednatel nesmí
a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání 

společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani 
zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s 
obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo 
osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o 
koncern, nebo

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako 
společník s neomezeným ručením nebo jako 
ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo 
obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Zákaz konkurence (§ 194 až 193 ZOK)
Pokud všichni společníci při založení společnosti nebo v 

okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem na 
porušení zákazu konkurence výslovně upozorněni 
nebo došlo-li k jeho porušení později a jednatel na ni 
písemně upozornil všechny společníky, má se za to, 
že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou 
nemá. 

Společenská smlouva může se souhlasem všech 
společníků určit další omezení činnosti jednatele.

Společenská smlouva může určit, v jakém rozsahu se 
zákaz konkurence vztahuje také na společníky.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Převod obchodního podílu (§ 207 až 210 ZOK)
Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka. 

Podmíní-li společenská smlouva převod podílu na jiného 
společníka souhlasem některého z orgánů společnosti a není-li 
souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o 
převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.

Neurčí-li společenská smlouva jinak, může společník převést podíl na 
osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné 
hromady. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, 
než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců 
ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako 
při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu 
určeno jinak.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Převod obchodního podílu (§ 207 až 210 ZOK)
Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke 

společenské smlouvě společnosti. Převodce 
ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem 
na nabyvatele převedeny.

Převod podílu je vůči společnosti účinný 
doručením účinné smlouvy o převodu podílu s 
úředně ověřenými podpisy.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Převod obchodního podílu (§ 207 až 210 ZOK)
Je-li podíl společníka představován kmenovým 

listem, uvede se v rubopise jednoznačná 
identifikace nabyvatele

K účinnosti převodu kmenového listu vůči 
společnosti se vyžaduje oznámení změny 
osoby společníka a předložení kmenového 
listu společnosti.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Zvýšení základního kapitálu (§ 207 až 210 
ZOK)

Základní kapitál lze zvýšit
a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení 

dosavadních vkladů nebo k novému vkladu,
b) z vlastních zdrojů,
c) kombinací obou způsobů
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Zvýšení základního kapitálu (§ 207 až 210 ZOK)
Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního 

kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové 
povinnosti.

Vkladové povinnosti jsou oprávněni převzít společníci v poměru podle 
výše svých podílů, ledaže dohoda všech společníků určí jinak.

Společenská smlouva může přednostní právo společníků vyloučit, 
omezit nebo určit poměr, v jakém jsou společníci oprávněni 
převzít vkladovou povinnost.

Společník se může přednostního práva vzdát písemnou formou s 
úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením na valné 
hromadě; prohlášení se uvede v NZ o usnesení valné hromady a 
má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli tohoto 
společníkova podílu.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Zvýšení základního kapitálu (§ 207 až 210 ZOK)
Vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením s úředně 

ověřeným podpisem, které obsahuje
a) výši vkladu připadající na nový podíl a výši nového podílu, částku 

zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíl a výši tohoto 
podílu a případné vkladové ážio,

b) popis nepeněžitého vkladu a částku, která se započítává na emisní 
kurs společníka, určenou na základě znaleckého posudku,

c) lhůtu pro splnění vkladové povinnosti, a 
d) případné prohlášení budoucího společníka, že přistupuje ke 

společenské smlouvě.
Prohlášení nabývá účinnosti jeho doručením společnosti.
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S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Zvýšení základního kapitálu (§ 207 až 210 
ZOK)

Nebyly-li převzaty povinnosti ke zvýšení vkladu 
nebo k novému vkladu ve lhůtě určené 
rozhodnutím valné hromady, usnesení valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu se 
zrušuje a vkladová povinnost zaniká.

S.r.o. – nejvýznamn ější změny 

Zvýšení základního kapitálu (§ 207 až 210 ZOK)
Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního 

kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené 
řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve 
vlastním kapitálu společnosti.

Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik 
činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a výší 
základního kapitálu.

V důsledku zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
se mění výše vkladů společníků v poměru 
dosavadních vkladů, ledaže společenská smlouva 
připouští více podílů a valná hromada rozhodla, že 
vzniká podíl nový.
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A.s. – nejvýznamn ější změny

Základní kapitál 
Jednotná výše minimálního základního kapitálu: 

2.000.000 Kč nebo 80.000 EUR

A.s. – nejvýznamn ější změny

Vnit řní struktura spole čnosti
Dualistický systém:
představenstvo + dozorčí rada 
Monistický systém:
správní rada + statutární ředitel
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A.s. – nejvýznamn ější změny

Vnit řní struktura spole čnosti
Dualistický systém:
Počet členů představenstva ani dozorčí rady není 

omezen
(„Neurčí-li stanovy jinak, má představenstvo 3 
členy“… „Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí 
rada 3 členy.“)

Zánik povinného členství zástupců zaměstnanců 
v dozorčí radě. 

A.s. – nejvýznamn ější změny

Vnit řní struktura spole čnosti
Monistický systém (akciová spole čnost „light“):
Počet členů správní rady není omezen

(„Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy.“)
Správní rada určuje základní zaměření obchodního 

vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.
Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel 

jmenovaný správní radou. Statutárnímu řediteli 
přísluší obchodní vedení společnosti.

Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady.
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Přechodná ustanovení

„Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti 
vzniklé ode dne jeho účinnosti.“ (§ 775 
ZOK) – nepravá retroaktivita

Přechodná ustanovení

„Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s 
donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona společenské smlouvy 
úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. 
Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a 
stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke 
splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta 
marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo 
osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší 
obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.“ (§ 777 ZOK)
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Přechodná ustanovení

„Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních 
korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i 
dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která 
upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v 
rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo 
se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.

Obchodní korporace uvedené v předchozím odstavci se mohou 
nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona 
změnou svých společenských smluv podřídit tomuto 
zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace 
do obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy 
nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o 
podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním 
rejstříku.“ (§ 777 ZOK)

Přechodná ustanovení

„Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se 
uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí 
jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce 
bezplatný.“ (§ 777 odst. 3 ZOK)

„Podle dosavadních právních předpisů se až do svého 
skončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly 
běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, které se řídí 
dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet 
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“ (§ 778 ZOK) 
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Přechodná ustanovení

„Bylo-li přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno 
řízení o zápisu obchodní korporace do obchodního 
rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních 
předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní 
jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona dosavadním právním předpisům, považuje se 
za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona.

Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
učiněno právní jednání vedoucí k rozhodnutí orgánu 
obchodní korporace, dokončí se takto zahájený 
proces podle dosavadních právních předpisů.“ (§ 779 
ZOK)

Dotazy

Proces změny právní formy z příspěvkové 
organizace zřízené městem na spol. s 
ručením omezeným (co je potřeba, jak 
začít...). Jaké jsou rozdíly mezi příspěvkovou 
organizací a s.r.o. pro majitele (město) i pro 
statutární orgán?
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