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Úvod 

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je institut, který tuto formu 

kapitálové společnosti provází po celou dobu její existence. V průběhu času přitom 

docházelo jen k minimálním změnám tohoto institutu, a základní kapitál tak byl chápán 

jako garance věřitelů a protiváha omezeného ručení. Navzdory tomu lze v posledních 

desetiletích slyšet hlasy silné kritiky funkčnosti základního kapitálu, například Dvořák 

podotýká, že „základní kapitál představuje neodůvodněné byrokratické omezení (…) 

nemající žádnou oporu v realitě.“1. V řadě zemí v Evropě včetně České republiky došlo 

v poslední době k přehodnocení základního kapitálu a na základě toho ke změně právní 

úpravy tohoto institutu a ke zrušení jeho minimální výše.  

Avšak základní kapitál nebyl zatím u společnosti s ručením omezeným zrušen, řada 

států navíc zcela neodstranila ani jeho minimální výši (např. Německo, Rakousko). 

U akciové společnosti dokonce byla plně zachována i jeho minimální výše. Pokud je však 

základní kapitál přežitek, který nemá žádný význam, z jakého důvodu tedy nedošlo k jeho 

zrušení? Má tedy v dnešní době základní kapitál vůbec smysl, je nutné jej odmítnout, 

nebo naopak zachovat, ale doplnit jinými prostředky ochrany věřitelů? 

Tato práce si klade za cíl podrobně definovat základní kapitál společnosti s ručením 

omezeným a zároveň tento institut zasadit do historického kontextu a popsat též vývoj 

na poli evropského práva. Součástí zasazení základního kapitálu do širšího kontextu je též 

popis vývoje právní úpravy tohoto institutu ve Spolkové republice Německo. Jádro práce 

pak spočívá v analyzování jednotlivých funkcí základního kapitálu a zhodnocení jejich 

dopadu a významu pro společníky a věřitele společnosti. Vedle jazykového a logického 

výkladu je kladen důraz i na komparaci s právní úpravou jiných členských států, zejména 

Německa, jehož právní úprava je nám z mnoha důvodů blízká. Z  analýzy funkcí 

základního kapitálu následně vyplývá zhodnocení celkového významu tohoto institutu 

nejen pro teorii práva, ale zejména pro společnost a její věřitele. 

V práci se věnuji též úpravě zvýšení a snížení základního kapitálu a nastiňuji úvahu 

o tom, zda je tato úprava v souladu se zájmy věřitelů. Ochrana věřitelů jako jedna 

z nejdůležitějších funkcí základního kapitálu (ať už tvrzená či popíraná) je pak 

akcentována v  celé práci, přičemž je připomínána i řada dalších institutů na ochranu 

                                                 
1 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 529. 
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věřitelů. Poslední část práce se zabývá připravovanou novelou zákona č. 90/2012 

o obchodních korporacích a předkládám v ní též některé své myšlenky de lege ferenda. 
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1 Historický vývoj základního kapitálu 

1.1 Základní kapitál před vznikem společnosti s ručením omezeným 

Původ základního kapitálu v kapitálových společnostech je velmi obtížné určit, 

jeho vývoj lze však spojit s postupným vývojem kapitálových společností v Evropě. 

Za základní kapitál v určité formě lze považovat již předchůdce akciové společnosti, 

totiž koloniální společnosti 17. století.2 Již zde je možné pozorovat řadu znaků shodných 

s moderními společnostmi – určitý počet zakladatelů poskytl do společnosti prostředky, 

čímž bylo omezeno riziko ručení, a tyto prostředky dále představovaly jistý „podíl“, 

se kterým vznikal i nárok na zisk. Tyto koloniální společnosti však byly silně navázány 

na státní moc a tvořily tak společnosti veřejného práva.3  

Další rozvoj základního kapitálu lze spojit s vznikem prvních akciových 

společností. První právní úprava akciové společnosti ve francouzském Code 

de Commerce pochází z roku 1807, z německé právní oblasti lze uvést zákon o akciových 

společnostech (Aktiengesetz) z roku 1843. Již Všeobecný německý obchodní zákoník 

(Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch, ADHGB) z roku 1869 pak stanovoval 

v článku 209n povinnost uvést ve společenské smlouvě akciové společnosti 

(Aktiengesellschaft – AG) výši základního kapitálu (Grundkapital) a dále povinnost tuto 

společenskou smlouvu také uveřejnit. Dle článku 237 pak vlastnictví akcií ve výši alespoň 

desetiny základního kapitálu opravňovalo akcionáře ke svolání generálního shromáždění 

(Generalversammlung). Zároveň zákoník obsahoval předpisy na ochranu zachování 

základního kapitálu (čl. 240) a ustanovení, že vklady lze akcionářům vrátit pouze 

se státním svolením (čl. 248).4  

Tento obchodní zákoník byl posléze 17. 12. 1862 přijat i v Rakousku a tím 

i v Českých zemích s odůvodněním, „že v sousedních státech spolku německého platnosti 

zákona již nabyl a (…) jak velice se obchod s jinými zeměmi zvelebí společným o tom 

                                                 
2 Určité prvky omezeného ručení by však bylo možné najít mnohem dříve, např. v předpisech ohledně vis 

maior při společném podnikání podle babylonského práva téměř 2000 let př. Kr.; srov. dále. MEYER, 

J. Haftungsbeschränkung im Recht der Handelsgesellschaften. Springer, 2000, s. 14–15.  
3 Koloniální společnosti nelze vnímat shodně s nynějšími soukromoprávními společnostmi. Tyto 

společnosti zakládal pouze stát, byly plně pod jeho kontrolou a sloužily k prosazování státních cílů. 

K tomuto byly dokonce vybaveny právem vést válku a uzavírat mírové smlouvy. Srov. RAISER, T., VEIL, 

R. Recht der Kapitalgesellschaften. 6. vyd., München: Verlag Franz Vahlen, 2015, s. 3. 
4 Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch (ADHGB) v. 31. 5. 1861 (Bundesgesetzblatt 

des Norddeutschen Bundes Band 1861). 
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zákonodárstvím.“5 Protože byl zákoník přijat ve stejném znění jako ADHGB, platí pro 

něj výše řečené shodně, za povšimnutí ovšem stojí, že český překlad zde používá pro 

základní kapitál označení „základní jistina“. Později však byl v Rakousku přijat zákon 

č. 175/1899 říšského zákoníku, tzv. akciový regulativ, v jehož § 3 je již Grundkapital 

překládán jako základní kapitál.6 

Ačkoliv na přelomu 18. a 19. století lze v nově vzniklém Německém císařství 

pozorovat vlnu zakládání nových akciových společností, mnoho z těchto společností 

se ukázalo být neživotaschopnými a záhy často končily bankrotem, což vedlo v roce 1884 

německého zákonodárce k zásadnímu zpřísnění zakládání akciové společnosti reformou 

akciového zákona. Tím se stala tato forma kapitálové společnosti nevhodnou pro malé 

podniky, zároveň pochopitelně vyvstala potřeba nové a dostupnější formy podnikání, 

které by zároveň požívalo výhod omezeného ručení.7  

1.2 Vývoj základního kapitálu v německém právu GmbH 

1.2.1  GmbH jako nová kapitálová společnost 

Požadavky na vznik nové společnosti v Německém císařství, která by představovala 

vhodnou alternativu pro drahou a náročnou AG, byly dvojí, totiž jednak omezené ručení, 

jednak trvání společnosti bez ohledu na změnu společníků. Po několik let trvající diskuzi 

byl 26. 4. 1892 přijat zákon o společnosti s ručením omezeným (Gesetz, betreffend 

die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG)8 a téhož roku nabyl účinnosti. 

Je však třeba říci, že GmbH, totiž společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung), vznikla jako umělý produkt právní vědy, přesněji řečeno produkt 

odborníků z oblasti obchodního práva, a diskuze o novém typu obchodní korporace 

proběhla víceméně bez účasti širší veřejnosti.9   

                                                 
5 Zákon daný dne 17. prosince 1862, jímžto se uvádí zákonník obchodní (obecný zákoník obchodní). (Říš. 

zák., částka I, č. 1, 1863, s. 1). 
6 Nařízení ministerií vnitra, financí, obchodu, práv a orby, ze dne 20. září 1899, jímž vyhlašuje se regulativ 

pro zřizování a přeměňování akciových společností v oboru průmyslu a obchodu (akciový regulativ). (Říš. 

zák, částka LXXIV, č. 175, 1899, s. 839).  
7 RAISER op. cit., s. 3–5. 
8 Gesetz, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) v. 20.4.1892 (RGBl. XXIV 

s. 477). 
9 GRZIWOTZ, H. Entwicklung, Erscheinungsformen und wirtschaftliche Bedeutung der GmbH. 

IN PRIESTER, H., MAYER, D. H. (eds.) Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts. svazek 3., 4. vyd., 

München: Verlag C.H.Beck, 2012, s. 3–5. 
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GmbHG koncipoval novou formu kapitálové společnosti jako tzv. malou AG 

(kleine AG).10 Zákon rozlišil základní kapitál společnosti s ručením omezeným 

(Stammkapital) od základního kapitálu akciové společnosti (Grundkapital). Minimální 

výši základního kapitálu GmbH pak stanovil na 20 000 říšských marek. Vklad společníka 

byl minimálně 500 marek, musel být dělitelný stem a byly povoleny také nepeněžité 

vklady. K ochraně základního kapitálu byl z akciové společnosti převzat princip zákazu 

vyplácení vkladů společníkům za trvání společnosti a dále povinnost svolat valnou 

hromadu, pokud by polovina hodnoty základního kapitálu společnosti byla ztracena. 

K zápisu společnosti mohlo dojít teprve tehdy, když byl každý vklad na základní kapitál 

splacen nejméně z jedné čtvrtiny, alespoň však 250 markami pro každý z vkladů. 

Přes rozporuplné názory na GmbH při jejím vzniku a řadu otázek zejména ohledně 

nedostatečné ochrany věřitelů bylo možné již krátce po zavedení nové formy společnosti 

tuto společnost hodnotit jednoznačně pozitivně. Téměř hned po svém vzniku se stala 

oblíbenou formou kapitálové společnosti v Německu a počet nově založených společností 

kontinuálně rostl (s výjimkou hospodářských krizí a druhé světové války).11 Nová forma 

společnosti si našla cestu také do zahraničí – nedlouho po svém zavedení byla přejata 

i do právních řádů Rakouska, Portugalska, Brazílie a Ekvádoru. Po první světové válce 

se rozšířila dále téměř do všech zemí v Evropě a dnes ji lze v určité formě nalézt bezmála 

ve všech industriálně vyspělých zemích. Z tohoto pohledu lze společnost s ručením 

omezeným hodnotit jako „nejúspěšnější německý vývozní artikl na poli práva“12. 

1.2.2  Vývoj právní úpravy GmbH do roku 2008 

Neočekávaný úspěch GmbHG současně spolu s názorem, že tento zákon 

je „geniální návrh zákonodárce, který si zaslouží spíše chválu nežli kritiku“13 měly 

za následek, že předpis samotný nedoznal od svého vzniku v roce 1892 téměř po stu letech 

větších změn. Celkem 37 novelizací do roku 1980 mělo pouze okrajový charakter a při 

jejich projednávání byl vždy kladen důraz na zachování kontinuity GmbHG. Již od 80. let 

                                                 
10 GRZIWOTZ, H. IN PRIESTER op. cit., s. 12. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 WESTERMANN, H. P., IN SCHOLZ, EMMERICH (eds.). Kommentar zum GmbH-Gesetz. svazek. 1., 

11. vyd., Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2012, s. 36. 
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minulého století se však objevovaly názory odborné veřejnosti na potřebu zásadní 

reformy zákona, která by ukotvila kromě jiného i četnou judikaturu německých soudů.14   

Nakonec byla v roce 1980 prosazena koncepce tzv. malé reformy (kleine Reform), 

která přijala pouze menší část navrhovaných změn. Základní kapitál, jehož skutečná 

hodnota po celou dobu existence zákona díky inflaci kontinuálně klesala, byl zvýšen 

z 20 000 na 50 000 německých marek. Předpisy ohledně zakládání společnosti byly 

zpřísněny a zároveň byly do zákona přidány principy upravující tzv. zápůjčku společníků 

nahrazující základní kapitál, které již v roce 1959 dovodila německá judikatura.15 Další 

změny zákona následovaly v 90. letech minulého století, nicméně byly víceméně 

doplňkového charakteru a reformní snahy o koncepční změnu GmbHG tak byly pouze 

odloženy na pozdější dobu.16  

1.2.3  Velká reforma GmbH 

Reformní snahy o zásadní změnu GmbHG vyvrcholily v roce 2008 přijetím 

MoMiG17 (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung 

von Missbräuchen), tedy zákona o modernizaci společnosti s ručením omezeným 

a o potírání zneužití. Zákon představuje kompromisní řešení, jehož přijetím byla 

ukončena desetiletí trvající diskuze o největší reformu práva GmbH od dob jejího vzniku. 

K výslednému řešení přispěla zásadní změnou i konkurence právních řádů v oblasti s.r.o. 

a vzrůstající počet zakládaných britských Limited v Německu (více viz kap. 2.2). Jak 

z názvu zákona vyplývá, zákon měl splnit v zásadě dva cíle: jednak modernizovat 

a přizpůsobit právo GmbH dnešní době a reagovat tak na výraznou liberalizaci práva s.r.o. 

v ostatních právních řádech v Evropě, jednak bojovat proti zneužívání práva GmbH a tím 

zvýšit ochranu věřitelů GmbH.18 

Na první pohled nejzřetelnější změnou, kterou zákon zavedl, bylo vytvoření 

tzv. Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), dále jen „UG“. Tato podnikatelská 

společnost s ručením omezeným nepředstavuje novou formu kapitálové společnosti, ale 

pouze určitou variantu GmbH. Na rozdíl od klasické GmbH tato „malá GmbH“ nemá 

                                                 
14 Ibidem, s. 34–38. 
15 Srov. rozsudek Spolkového soudního dvora SRN ze dne 14. 12. 1959, „Flugtaxi“, sp. zn. II ZR 187/57. 
16 RAISER op. cit., s. 5–7. 
17 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) vom 

23. 10. 2008 (BGBl. I S. 2026 v. 28. 10. 2008). 
18 SAENGER, I., INHESTER, M. (eds.) Handkommentar GmbHG. 2. vyd., Baden-Baden: Nomos, 2013, 

s. 35–36. 
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stanovenou minimální výši základního kapitálu a jeho výše tak může být v souladu 

s minimální výší vkladu, tedy 1 euro. Zároveň však musí UG vkládat čtvrtinu svého zisku 

na zvláštní účet a z něj postupně zvyšovat svůj základní kapitál až na 25 000 eur. Po jeho 

zvýšení se pak společnost může rozhodnout pro přeměnu na „normální“ GmbH, nicméně 

může zůstat i nadále ve formě UG. 

Kromě zavedení UG byly zákonem zpřehledněny některé oblasti do té doby 

upravené pouze četnou judikaturou nebo literaturou, jako např. úprava cash poolingu 

nebo zastupování společnosti v případě, že se společnost octne bez jednatelů 

(Führungslosigkeit). Minimální výše obchodního podílu byla snížena na 1 euro 

a společníci mohou napříště vlastnit podílů vícero. Naproti tomu zvažované snížení 

minimálního základního kapitálu na 10 000 eur bylo v souvislosti se zavedením UG 

zavrhnuto jako zbytečné. K usnadnění zakládání GmbH nebo UG byly vytvořeny 

zakládací formuláře včetně vzorové společenské smlouvy. Ty představují určitý 

„zakládací set“, který umožňuje založit společnost s ručením omezeným relativně rychle 

a s nutností prakticky jen minima finančních prostředků.19  

1.3 Vývoj základního kapitálu v českém právu s.r.o.   

1.3.1  Recepce s.r.o. do rakouského právního řádu 

Jak bylo již zmíněno výše, Rakousko bylo jednou z prvních zemí, které převzalo 

do svého právního řádu společnost s ručením omezeným dle vzoru německého GmbHG. 

Stalo se tak v roce 1906 přijetím zákona č. 58/1906 o společnostech s obmezeným 

ručením20, který tak začal platit i v Českých zemích. Ačkoliv byl zákon v mnohém velmi 

podobný GmbHG jak v obsahu, tak ve znění, řadu institutů v zákoně na rozdíl od německé 

předlohy značně zkonkretizoval. Zatímco německý GmbHG měl 82 paragrafů, rakouský 

zákon o s.r.o. obsahoval celkem 127 paragrafů, takže byl na svoji dobu velmi podrobným 

zákonem. Zároveň jej lze označit za přesný a legislativně podařený předpis, jehož pojetí 

s.r.o. se příliš nelišilo od pojetí dnešního.21 

 Zákon o s.r.o. z roku 1906 ve svém § 4 předepisoval ustavení základního kapitálu 

ve společenské smlouvě, přičemž jeho minimální výše byla dvacet tisíc korun. 

                                                 
19 Ibidem. Dále GRZIWOTZ, H. IN PRIESTER op. cit., s. 8. 
20 Zákon daný dne 6. března 1906, o společnostech s obmezeným ručením. (Říš. zák., částka XXIV, č. 58, 

1906, s. 605). 
21 ŠEVČÍK, D. Z historie právní úpravy s.r.o. Obchodní právo, 2001, č. 1, s. 17–18. 
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Za povšimnutí stojí, že český překlad zákona zde sledoval německou terminologii 

a základní kapitál byl označen jako kmenový kapitál (Stammkapital), čímž byl zároveň 

odlišen od základního kapitálu a.s. (Grundkapital).22 Nejnižší možný vklad společníka 

byl pět set korun; ten musel být před zápisem společnosti splacen alespoň z 25 %, 

nejméně však vždy 250 korun. Nepeněžité vklady musely být splaceny v plné výši, 

přičemž zákon do jisté míry povoloval určitý „vklad“ ve formě práce nebo služeb, i když 

pouze vedle kmenových vkladů. Tyto „vklady“ tak sice nemohly nahradit základní 

kapitál, lze si ale představit, že by mohly být spojeny s hlasovacími právy nebo podílem 

na zisku. 

1.3.2  Společnost s ručením omezeným do roku 1950 

Po vzniku samostatné československé republiky platil zákon o společnostech 

s obmezeným ručením beze změny, pouze byla jeho platnost rozšířena zákonem 

č. 271/1920 i na Slovensko a Podkarpatskou Rus. O jeho legislativní kvalitě svědčí i fakt, 

že za celou dobu trvání nebyl až do druhé světové války novelizován. V roce 1930 byla 

sice ustanovena komise, která měla za úkol vytvořit nový obchodní zákoník, projekt však 

byl zastaven kvůli okupaci v roce 1939. Po roce 1945 již společenské poměry nebyly 

nakloněny obchodnímu právu jako celku, což se naplno projevilo během tzv. právnické 

dvouletky v letech 1948 až 1950. Zákon o s.r.o. byl novým občanským zákoníkem23 beze 

zbytku zrušen a na čtyři desetiletí tak vymizel z českého právního řádu. Obchodní právo 

se pak napříště nazývalo právem hospodářským a bylo zásadním způsobem omezeno jen 

na části vyhovující duchu socialistického hospodářství.24  

1.3.3  Znovuzavedení s.r.o. a obchodní zákoník 

Po roce 1989 bylo zřejmé, že současná úprava obchodního práva nemůže 

vyhovovat novému společenskému uspořádání. Zákon č. 109/1964, hospodářský 

zákoník, byl zákonem 103/1990 Sb. novelizován, přičemž byla přidána mj. část s názvem 

Obchodní společnosti, jejíž součástí byla i společnost s ručením omezeným. Její úprava 

však byla velmi nedůsledná a nekvalitní a představovala pouze určité provizorium v době 

značných společenských a legislativních změn. Zákon používal pro základní kapitál 

                                                 
22 Ibidem, s. 18–19. 
23 Jedná se o zákon č. 141/1950, občanský zákoník. 
24 ELIÁŠ, K., DVOŘÁK, T. a kol. Obchodní zákoník: Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury 

od roku 1900. 5. přepracované a rozšířené vydání podle stavu k 1. 11. 2006, Praha: Linde Praha, 2006, 

s. 15–16.  
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označení kmenové jmění a definoval jej jako „čistou hodnotu majetku společnosti při 

jejím založení“.25 Minimální základní kapitál byl 100 000 Kčs, kmenový vklad 

společníka pak nejméně 20 000 Kčs. Zákon neobsahoval ani ustanovení ohledně zákazu 

vracení vkladů za trvání společnosti nebo jiná ustanovení na ochranu základního 

kapitálu.26 

 Ve velmi krátké době po novelizaci hospodářského zákoníku byl přijat zákonem 

č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, který měl překonat zásadní nedostatky svého 

předchůdce. Ačkoliv byl ve své době hodnocen jako legislativní úspěch, postupem času 

se stále více projevovaly nedokonalosti způsobené především nedostatkem času 

zákonodárce při jeho přípravě a dále opomenutí zohlednění zahraničních úprav včetně 

směrnic Evropské unie (EU).27 Přímým důsledkem pak byla neschopnost obchodního 

zákoníku odolávat častým novelizačním tlakům, o čemž svědčí řada značných změn 

v průběhu jeho existence. 

 Ve prospěch obchodního zákoníku lze naopak říci, že nabídl první komplexní 

úpravu s.r.o. po téměř půl století neexistence této formy obchodní společnosti v českém 

právním řádu.28 Na rozdíl od předchozí úpravy s.r.o. navíc nabídl definici základního 

kapitálu v obecných ustanoveních v § 58, v původním znění zákona ještě označovaného 

pod názvem základní jmění. Základní kapitál představoval souhrn všech vkladů 

společníků, zákon jej definoval jako součást vlastního kapitálu a jeho výši bylo nutné 

zapsat do obchodního rejstříku. Pro s.r.o. pak zákon stanovil minimální základní kapitál 

100 000 Kčs, později novelou zvýšen na 200 000 Kč, minimální výše vkladu společníka 

pak byla 20 000 Kč. K ochraně základního kapitálu zákon přispěl tím, že obsahoval zákaz 

započtení pohledávky společníka na jeho vkladovou povinnost, upravoval způsob 

ocenění nepeněžitého vkladu společníka a také výslovně obsahoval zákaz vracení vkladů 

společníkům za trvání společnosti.29  

Z významných změn zákona je nutno zmínit především úpravu zákonem 

č. 370/2000 Sb., který zavedl dnes běžný pojem základní kapitál, určil povinné vyjádření 

                                                 
25 Ustanovení § 106n odst. 2 zákona č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník. 
26 ŠEVČÍK op. cit., s. 25–26. 
27 RABAN, P. a kol. Obchodní zákoník. 5. doplněné vydání, Praha: Eurounion, 2007, s. 15. 
28 POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl, Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 498–515. 
29 Ibidem.  
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základního kapitálu v české měně a dále upravil otázku vkladů. Podobu této novely 

významně ovlivnila transpozice Druhé směrnice Rady 77/91/EHS,30 která byla sice 

původně určena pouze pro akciové společnosti, českým zákonodárcem však byla 

vztažena i na společnost s ručením omezeným.    

1.3.4  Nový zákon o obchodních korporacích   

Jako jednu z nejvýznamnějších změn moderního českého soukromého práva lze 

označit reformu soukromoprávních předpisů z roku 2012. K 1. 1. 2012 po více jak 

desetiletí trvající práce na reformě začal platit zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(NOZ), zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a konečně i zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Reforma zároveň zrušila řadu 

původních zákonů, zejm. občanský zákoník z roku 1964 a více jak dvacet let platný 

obchodní zákoník. Změna se zásadním způsobem dotkla i struktury nových zákonů. 

Občanský zákoník se stal základním obecným předpisem soukromého práva a tedy 

i práva obchodního a přejal kromě zákona o rodině i řadu skutečností obsažených 

v původním obchodním zákoníku, jako např. statusové otázky právnické osoby, úpravu 

závodu nebo prokury. Zákon o obchodních korporacích získal naopak funkci speciálního 

předpisu upravující obchodní společnosti a družstva, kvůli čemuž byl také změněn název 

obchodního předpisu.31 

Mezi nejdůležitější změny zákona, které se vztahují ke společnosti s ručením 

omezeným, patří zejména zrušení zákonného minimálního kapitálu u s.r.o., které 

je odůvodněno absencí garanční funkce základního kapitálu. Nejnižší možný vklad 

společníka s.r.o. byl taktéž snížen na 1 Kč. V náhradě pak zákon zavádí povinnost 

hospodaření s péčí řádného hospodáře a osobní ručení za tzv. wrongful trading. Zákon 

nově umožňuje zřízení různých podílů s.r.o., přičemž jeden společník jich nyní může 

vlastnit více, navíc je zjednodušeno problematické oceňování nepeněžitého vkladu 

do společnosti, takže nově není třeba znalec určený soudem.32 

                                                 
30 Druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných opatření, která jsou 

na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 

druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich 

základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření. 
31 HAVEL, B., a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. 

Ostrava: Sagit, 2012, s. 5. 
32 Ibidem, s. 6. 
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Autor zákona o obchodních korporacích dle svých slov vycházel při práci 

na zákonu z úspěšné legislativy řady zemí v Evropě i USA a inspiroval se též předpisy 

Evropské unie; zatímco obchodní zákoník z roku 1991 trpěl přemírou kogentních 

předpisů, nový zákon se dle vyjádření svého autora snaží o minimalizaci nákladů 

a administrativních překážek soukromých osob a na druhé straně o zvýšení atraktivity 

předpisu ve srovnání s právní úpravou ostatních států.33 

  

                                                 
33 Ibidem, s. 5–7. 
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2 Vliv evropského práva a právních úprav národních 

států na úpravu základního kapitálu 

2.1 Diskuze ohledně koncepce základního kapitálu 

Ačkoliv úprava základního kapitálu probíhá primárně na úrovni národních států, 

vliv Evropské unie na tuto oblast je značný. Je vykonáván jak prostřednictvím odborné 

diskuze o funkcích a smyslu základního kapitálu, tak normativní činností Evropské unie 

a též judikaturou Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“). Z normativní činnosti 

je nutné zmínit především Druhou (tzv. kapitálovou) směrnici, která pro úpravu akciové 

společnosti potvrdila zachování koncepce (reálné) tvorby a udržení základního kapitálu. 

Na rozdíl od obchodního zákoníku, který tuto úpravu vztáhl i na společnosti s ručením 

omezeným, ji zákon o obchodních korporacích uplatňuje pouze na akciovou společnost. 

Další zpřísnění zákonné úpravy společnosti s ručením omezeným, jak ji upravil český 

zákonodárce v souvislosti s harmonizací této směrnice, však není v souladu s názorovým 

vývojem na poli evropského práva, což vyplývá z judikatury a odborných diskuzí. 

V západní Evropě je institut základního kapitálu podroben již delší dobu značné 

kritice. Tento kritický pohled na efektivitu a účelnost základního kapitálu jako institutu 

ochrany věřitele je přitom výsledkem dlouhodobé polemiky o významu tohoto institutu. 

Ve snaze přinést odpovědi na některé sporné otázky právních úprav obchodních korporací 

a zároveň navrhnout konkrétní doporučení pro další vývoj práva obchodních společností 

v Evropě vytvořila Evropská komise v roce 1998 tzv. Company Law Slim Working 

Group (skupina „SLIM“).34 Tato skupina odborníků vedená prof. Eddym Wymeerschem 

sice taktéž vyslovila pochybnosti o správnosti koncepce pevného kapitálu, zároveň však 

prozatím nedoporučila jeho odstranění.35 Až druhá skupina odborníků pod vedením prof. 

Jaapa Wintera, High Level Group of Company Law Experts (SLIM-plus),36 zřízená 

Evropskou komisí v roce 2001, se vyjádřila k základními kapitálu kritičtěji. Na jednu 

stranu přitom skupina SLIM-plus zpochybnila koncepci základního kapitálu jako 

takovou, na druhou stranu však doporučila přenechat v kompetenci národních států, zda 

                                                 
34 SCHÖN, W. The future of Legal Capital. European Business Organization Law Review. 5(3), s. 433. 
35 ČECH, P. Připravované změny v evropské úpravě tvorby a zachování základního kapitálu. Právní 

rozhledy, 2005, č. 6, s. 215. 
36 Skupina na vysoké úrovni z odborníků na právo společností. Viz. Ibidem. 
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ji nahradí jinými systémy ochrany věřitelů.37 Následně byly některé abolistické tendence 

skupiny SLIM-plus ve vztahu k základnímu kapitálu odmítnuty Německou skupinou 

expertů korporátního práva pod vedením Marcuse Luttera, která varovala před zavedením 

koncepce ochrany věřitelů podle vzoru práva USA.38 Na základě této odborné diskuze 

sice nedošlo k žádné legislativní revizi základního kapitálu na úrovni Evropské unie, 

doporučení vyslovené v závěrečné zprávě skupiny SLIM-plus však byly většinově 

zohledněny v novele druhé směrnice.39 Tato směrnice se sice týká pouze akciových 

společností, výše uvedená diskuze nicméně ovlivnila chápání smyslu základního kapitálu 

jako institutu ochrany věřitele v korporátním právu jako celku. 

2.2 Vliv judikatury ESD na úpravu základního kapitálu v Evropě 

Na rozdíl od směrnic evropského práva byl v oblasti úpravy základního kapitálu 

společnosti s ručením omezeným činný především Evropský soudní dvůr. Právě 

judikatura ESD přitom nepřímo způsobila malou „revoluci“ v některých národních 

úpravách, když ve třech rozhodnutích (Centros, Inspire Art a Überseering)40 dovodila 

jednak inkorporační teorii zakládání obchodních korporací a jednak zákaz jakéhokoliv 

ztěžování usazování zahraničních právnických osob národními státy. Soudní dvůr 

zároveň výslovně odmítl nutnost přednosti národních předpisů ohledně minimálního 

základního kapitálu před svobodou usazování, přičemž zmínil, že „předpisy ohledně 

minimálního základního kapitálu (…) nemohou být ospravedlněny ani ochranou věřitelů 

z důvodu veřejného zájmu, neboť nejsou s to takovou ochranu zaručit“.41 To však mělo 

přímo za následek, že byly zakládány společnosti s ručením omezeným ve zvýšené míře 

v těch zemích, kde to bylo nejlevnější a z hlediska regulace nejsnadnější, přičemž 

obzvláště oblíbenou se stala Private Limited Company (dále jen „Ltd“) zakládaná podle 

                                                 
37 WINTER, J. a kol. Bericht der hochrangigen Gruppe von Experten auf dem Gebiet 

des Gesellschaftsrechts über moderne Gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen in Europa. [online]. 

4. 11. 2002 [cit. 28. 6. 2018], s. 97. Srov. též NIKOLEYCZIK, T. Gläubigerschutz zwischen Gesetz 

und Vertrag: Alternativen zum System eines festen Nennkapitals. EUL, 2007, s. 209. 
38 SCHÖN op. cit., s. 433 – 434. 
39 Novela druhé směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/68/ES ze dne 6. 9. 2006, kterou se mění 

směrnice Rady 77/91/EHS, pokud jde o zakládání akciových společností a udržování a změnu jejich 

základního kapitálu.  
40 Jedná se o rozsudek Soudního dvora ze dne 9. března 1999 ve věci Centros, sp. zn. C-212/97, rozsudek 

Soudního dvora ze dne 30. září 2003 ve věci Inspire Art, sp. zn. C-167/01 a rozsudek Soudního dvora ze dne 

5. listopadu 2002 ve věci Überseering, sp. zn. C-167/01.  
41 Srov. rozhodnutí Soudního dvora ve věci Inspire Art, čl. 123, překlad J. P.  
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britského práva.42 Zatímco většina evropských států totiž udržovala až do přelomu 

tisíciletí minimální základní kapitál jako podstatný prvek ochrany věřitelů kapitálových 

společností, Velká Británie se dala odlišnou cestou. Pro Ltd zrušila nutnost složit základní 

kapitál v určité minimální výši jako zbytečnou byrokratickou překážku a základní kapitál 

nahradila jinými prvky ochrany věřitelů.43 Bez nutnosti složit základní kapitál v podstatné 

výši tak zanikl prakticky nejvýraznější počáteční náklad při zakládání společnosti, díky 

čemuž tuto právní úpravu bylo možné ve své době označit za nejliberálnější právní úpravu 

s.r.o. v Evropě.44 Vzrůstající obliba Ltd podnikajících v Německé spolkové republice na 

úkor domácí GmbH dokonce přiměla zákonodárce k reformě GmbH za účelem jejího 

zatraktivnění.45 V rámci soutěžení právních řádů (tzv. statue shopping) se k odstranění 

minimálního základního kapitálu odhodlaly i další země, např. Francie nebo i Česká 

republika.46 Judikatura ESD tak sice nepřímo, ale výrazně ovlivnila náhled na nutnost 

tvorby minimálního základního kapitálu.47 

2.3 Shrnutí 

Ačkoliv tedy Evropská unie neupravuje přímo institut základního kapitálu 

ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným, prostřednictvím svobody usazování a díky 

konkurenci národních právních řádů je její vliv značný. Je však nutné podotknout, 

že i v zemích, kde nedošlo ke snížení minimální výše základního kapitálu (příp. k jeho 

úplnému odstranění), nebyla národní forma s.r.o. vytlačena liberálnějšími alternativami 

z jiných členských států. Obecně však konkurence právních řádů motivuje zákonodárce 

ke zjednodušení podmínek spojených s podnikáním prostřednictvím s.r.o., což lze 

hodnotit jednoznačně pozitivně. Jako příklad lze jmenovat již výše zmíněné zjednodušené 

zakládání s.r.o. pomocí vzorového formuláře v Německu.48  

                                                 
42 ČERNÁ, S. Společnost ručením omezeným pod vlivem reforem. Právní fórum, 2007, č. 1, 

s. 13–14.  
43 Mám zde na mysli především povinnou (a vynucovanou) publicitu účetní závěrky, odpovědnost jednatele 

za wrongful trading a test základního kapitálu, resp. test insolvence. 
44 ČERNÁ 2007 op. cit., s. 19–20. 
45 MIRAS, A. Aktuelle Fragen zur Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt). Neue Zeitschrift 

für Gesellschaftsrecht. 2012, s. 486. 
46 Srov. Ibidem. 
47 POKORNÁ, J. IN LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních 

korporacích. Komentář, I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s. 2014. s. 860–862. 
48 SAENGER op. cit., s. 35–36. 
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3 Současná právní úprava základního kapitálu v ČR 

3.1 Prameny práva upravující základní kapitál v ČR 

Základním pramenem práva v ČR, který upravuje základní kapitál, je zákon 

o obchodních korporacích. Kromě něj lze nalézt právní úpravu ještě v několika zvláštních 

předpisech, které upravují minimální výši základního kapitálu u specifických 

právnických osob, např. u centrálního depozitáře49 nebo banky,50 které však mohou být 

pouze akciovými společnostmi. Základní kapitál ani jeho minimální výši zároveň 

neupravuje žádná mezinárodní smlouva. 

Co se týče materiálních pramenů práva, jako důvod vzniku právní úpravy 

základního kapitálu je zpravidla uváděna zejména ochrana věřitelů, neboť společníci 

kapitálových společností za závazky společnosti zpravidla neručí. Právě tento důvod ale 

bývá v praxi nejvíce zpochybňován a s ním i celý základní kapitál. Důvody pro zachování 

základního kapitálu a jeho funkce jsou podrobně rozebrány v kapitole 4.  

3.2 Vymezení základního kapitálu ve společnosti s ručením 

omezeným 

3.2.1 Legální definice základního kapitálu 

Jak již bylo zmíněno v historickém úvodu, legální definici základního kapitálu 

ustanovil již obchodní zákoník ve svém § 58.51 Zákonodárce se v zákonu o obchodních 

korporacích vydal stejnou cestou a základní kapitál definoval v § 30 ZOK: „Základní 

kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů.“ Ustanovení přitom logicky vychází 

z vymezení vkladu v § 15 odst. 1, které vklad definuje jako „peněžní vyjádření hodnoty 

předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace“, ale z formálního hlediska 

se jedná o tzv. definici kruhem.52 Nová právní úprava přitom nepředstavuje výraznější 

změnu oproti úpravě obsažené v obchodním zákoníku, pouze se snaží o preciznější 

vymezení pojmu vklad.53  

                                                 
49 Dle § 101 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, musí mít centrální depozitář 

základní kapitál alespoň 100 000 000 Kč. 
50 Dle § 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, činí minimální výše základního kapitálu banky 500 000 000 Kč 

a minimálně v této výši musí být tvořen peněžitými vklady.  
51 O jistou definici základního kapitálu, tehdy ještě pod názvem „kmenové jmění“, se sice zákonodárce 

pokusil v novele hospodářského zákoníku č. 103/1990 Sb., nicméně tuto definici považuji 

za problematickou a odpovídající době a spěchu, ve kterém novela vznikala.  
52 KUBÍK, M. IN LASÁK op. cit., s. 252. 
53 Ibidem. 
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S definicemi základního kapitálu, které vycházejí z právní teorie, je možné se setkat 

též v odborné literatuře. Dle mého názoru lze nejzdařilejší definici nalézt v učebnici od 

A. Rozehnala, který základní kapitál vymezuje jako „publikované peněžní vyjádření 

souhrnu vkladů společníků povinně vytvářené v zákonem stanovené minimální výši.“54 

V následujících šesti podkapitolách tuto definici podrobně analyzuji a vymezuji tak znaky 

základního kapitálu.    

3.2.2 Peněžní vyjádření souhrnu hodnot předmětů vkladů 

Na základě definice obsažené v § 30 ZOK lze v souvislosti s § 15 odst. 1 ZOK 

dospět k tomu, že základní kapitál je nutno chápat jako peněžní vyjádření souhrnu hodnot 

předmětů vkladů. Základní kapitál tak není představován penězi ocenitelnými hodnotami 

(aktivy), která společnost vlastní nebo vlastnila, nýbrž pouze jejich číselným (peněžním) 

vyjádřením, které je tvořeno součtem nominální hodnoty peněžitých vkladů a hodnoty 

nepeněžitých vkladů stanovených na základě znaleckého posudku.  Právě z toho důvodu 

je základní kapitál uváděn v rozvaze v rámci pasiv, neboť představuje pouhý zdroj 

vlastnictví společnosti (vklady společníků).55 Tradičně pak zákonodárce klade velký 

důraz na to, aby tento numerický údaj nebyl nadhodnocen.  

 Základní kapitál je po jeho zapsání do obchodního rejstříku zcela nezávislý na 

existenci nebo hodnotě předmětů vkladů (zejm. finančních prostředků, nemovitostí 

a jiných věcí). Nakládání s předmětem vkladu (např. zcizení) nebo s jiným vlastnictvím 

společnosti tak nemá na zapsaný základní kapitál žádný vliv, jeho výši neovlivní dokonce 

ani úpadek společnosti. Zároveň neexistuje zákonná povinnost, aby společníci vložili 

další prostředky do společnosti v případě, že její vlastní kapitál klesne pod úroveň 

základního kapitálu. Taková povinnost by totiž ve svém důsledku paralyzovala 

podnikání, neboť to je vždy spojeno s jistou mírou rizika ztráty, které se nedá vyloučit.56 

V praxi se však lze u laické veřejnosti stále setkat s různými domněnkami ohledně 

základního kapitálu, např. že představuje jistinu uloženou na zvláštní účet společnosti, 

                                                 
54 ROZEHNAL, A. a kol. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 235. 
55 KUBÍK, M. IN LASÁK op. cit., s. 252. 
56 Hovoříme zde o tzv. teorii nedotknutelnosti základního kapitálu (intangibilité du capital), která byla 

vytvořena francouzskou právní naukou v 19. stol. Více viz ČERNÁ, S. Přehodnotí Evropa přístup 

k základnímu kapitálu? Právní rozhledy. 2005. č. 22. s. 816. 
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která je určena na krytí ztrát při úpadku společnosti. Tyto představy jsou nicméně 

mylné.57 

3.2.3  Základní kapitál jako souhrn všech vkladů 

Základní kapitál je dle § 30 ZOK souhrn všech vkladů, přičemž povinnost vkladu 

mají ze zákona všichni členové obchodní korporace s výjimkou těch neomezeně ručících. 

Základní kapitál tak představuje vyjádření hodnoty, kterou mají společníci povinnost 

společnosti splatit, resp. do společnosti vnést. Vklad do obchodní korporace je pak spojen 

s podílem, neboť podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje dle 

§ 133 ZOK podle poměru vkladu k výši základního kapitálu, nestanoví-li jinak 

společenská smlouva. Jak výše vkladu, tak i výše základního kapitálu mají tedy vliv 

na míru účasti společníka na společnosti a případně na jeho práva a povinnosti. 

3.2.4 Minimální výše základního kapitálu 

Přijetím zákona o obchodních korporacích bylo z úpravy společnosti s ručeným 

omezeným vypuštěno ustanovení o minimální výši základního kapitálu, který obchodní 

zákoník stanovoval na 200 000 Kč. Minimální výše základního kapitálu však nebyla 

zrušena úplně, lze ji vyvodit z minimální výše vkladu, kterou ZOK v § 142 odst. 1 stanovil 

na 1 Kč. Je možné tedy říci, že minimální zákonná výše základního kapitálu je rovna 

korunovému vyjádření počtu vkladů. V praxi to ovšem znamená, že společníci nejsou 

povinni přinést do společnosti téměř žádný majetek a základní kapitál společnosti 

s ručením omezeným tak do budoucna nepředstavuje žádnou překážku zakládání 

společnosti. 

Výše uvedená změna je zcela v souladu s právním vývojem společnosti s ručením 

omezeným, který lze sledovat v řadě evropských právních řádů. V evropské právní úpravě 

obchodních korporací obecně je zřetelný vývoj úpravy směřující ke snižování nákladů 

nezbytných pro založení společnosti s ručením omezeným a zároveň zčásti též ke 

zvyšování odpovědnosti společníků a jednatelů. V minulosti bylo možné základní kapitál 

chápat jako „cenu“, za kterou bylo možné si „koupit“ omezené ručení, tato cena byla sice 

novou právní úpravou u s.r.o. snížena, zároveň s ní však byla snížena i „míra omezení 

ručení“, a to např. zavedením možnosti ručení statutárního orgánu dle § 68 ZOK. 

                                                 
57 Srov. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 3. vydání. Praha: Aspi Publishing. 

2004. s. 48–49. 
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3.2.5 Numerický údaj v české měně 

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je zpravidla vyjádřen v celých 

korunách českých. Dle literatury je možné připustit i vyjádření základního kapitálu 

v haléřích.58 Podobně je možné i zaokrouhlení základního kapitálu na celé koruny nebo 

haléře, pokud by takové zaokrouhlení nezpůsobilo neoprávněný zásah do práv 

jednotlivých společníků.59 

Povinnost vyjádření základního kapitálu v české měně obchodní zákoník původně 

stanovoval ve svém § 58 odst. 2. Avšak s novou právní úpravou vyvstala otázka, zda tato 

povinnost trvá i nadále, neboť zákon o obchodních korporacích podobné ustanovení 

neobsahuje a ani důvodová zpráva se jí nezabývá. Dle mého názoru lze však tuto 

povinnost dovodit z požadavku zákona na vklad do společnosti s ručením omezeným 

v minimální výši 1 Kč. Navíc zákon sice možnost vést základní kapitál v eurech přímo 

připouští, ale pouze pro akciovou společnost a jen v případě, že tato společnost vede 

účetnictví podle zvláštního zákona v eurech.60 Výše uvedené ale neznamená, že by 

základní kapitál nemohl být v cizí měně splacen, pouze musí být poté ve společenské 

smlouvě a následně v obchodním rejstříku v české měně vyjádřen. 

Naproti tomu lze však předpokládat zájem zejména zahraničních korporací a jejich 

samostatných poboček, aby základní kapitál mohl být veden i v cizí měně, zpravidla 

v eurech. Lze se domnívat, že při zavedení určitých opatření by právní úprava umožňující 

zapsat základní kapitál v eurech neodporovala požadavku zákazu fiktivnosti základního 

kapitálu a ani by jinak nenarušovala jiné jeho funkce. 

3.2.6 Obligatorní tvorba ze zákona 

Základní kapitál je povinně vytvářen u těch obchodních korporací, u kterých 

existuje zákonem předepsaná vkladová povinnost. Ze zákona lze tuto povinnost vyčíst 

u komanditní společnosti (vkladovou povinnost mají komanditisté dle § 124 

písm. b ZOK), akciové společnosti (např. § 250 odst. 3 písm. a ZOK), družstva (§ 563 

odst. 1 ZOK) a také společnosti s ručením omezeným (např. § 142 ZOK).61 O základním 

                                                 
58 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F. a kol. IN ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F. a 

kol. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 71. 
59 Ibidem. 
60 Více viz. BŘEZINOVÁ, H. Dopady cizí měny – věc známá? Účetnictví v praxi. Wolters Kluwer ČR a.s. 

2014. roč. XVIII. s. 15–16. 
61 Ibidem.  
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kapitálu hovoříme i tehdy, je-li tvořen vklady na základě dobrovolně převzaté vkladové 

povinnosti ve společenské smlouvě – na základním kapitálu se tedy mohou podílet 

i komplementáři komanditní společnosti nebo společníci veřejné obchodní společnosti.62 

V odborné literatuře se lze však setkat i s opačným názorem, totiž že osobní společnosti 

zásadně základní kapitál nevytvářejí.63      

3.2.7 Publicita základního kapitálu 

Základní kapitál je veřejný údaj, který se zpravidla zapisuje do obchodního 

rejstříku. Můžeme tedy říci, že jedním z jeho znaků je jeho veřejnost. Zákon o obchodních 

korporacích (na rozdíl od obchodního zákoníku) publicitu základního kapitálu výslovně 

nestanovuje, zároveň však tuto publicitu zřejmě předpokládá. Požadavek zápisu 

základního kapitálu do obchodního rejstříku můžeme ale nalézt v zákoně o veřejných 

rejstřících, konkrétně v § 48 odst. 1 písm. a). Publicita základního kapitálu má v zásadě 

dvojí funkci. Jednak se presumuje správnost upsaného základního kapitálu v obchodním 

rejstříku a předpoklad obecné známosti zapsaného údaje (formální publicita), jednak je to 

fakt samotné veřejnosti údaje, tedy možnost každého do rejstříku nahlížet a činit si z něj 

výpisky (materiální publicita).64 Do obchodního rejstříku se přitom zapisuje pouze údaj 

o výši základního kapitálu, nikoliv jednotlivé předměty vkladů. 

Základní kapitál patří mezi tzv. podstatné náležitosti (esentialia negotii) 

společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným. Absence takové náležitosti 

přitom způsobuje podle § 588 NOZ absolutní neplatnost společenské smlouvy 

a rejstříkový soud takovou společnost nezapíše, respektive po jejím vzniku ji může 

prohlásit za neplatnou.65 Samotný zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku 

je pak zpravidla konstitutivní.66  

Obchodní korporace sice nemají povinnost uvádět výši základního kapitálu na 

obchodních listinách, pokud tak však učiní, podle dle § 436 NOZ nesmí být tento údaj 

                                                 
62 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník: komentář. Díl I. § 1 - § 92e. Praha: Polygon. 2002. s. 354. Srov. též 

PELIKÁNOVÁ op. cit., s. 49. 
63 ROZEHNAL op. cit., s. 235.  
64 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část, 2. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2016. s. 279–280. 
65 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer. 2015. s. 298. 
66 Oproti úpravě obsažené v obchodním zákoníku je však nyní možný při zapsání zvýšení základního 

kapitálu i deklaratorní zápis. Více viz. HAMPEL, P., WALDER, I. Zákon o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, a. s. 2014. s. 148. 
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způsobilý vyvolat klamavý dojem. V ustanovení § 7 ZOK pak lze nalézt konkretizaci, 

že takto uváděný údaj může obsahovat pouze upsanou a splacenou část základního 

kapitálu. Výše uvedené pak platí i v případě, že obchodní korporace uvádí výši základního 

kapitálu na svých internetových stránkách.67   

3.3 Základní kapitál jako účetní a ekonomický pojem 

Ačkoliv se tato práce zabývá především základním kapitálem z pohledu právní 

teorie a praxe, považuji za vhodné nastínit i účetní a ekonomické aspekty základního 

kapitálu. Jak již bylo zmíněno výše, základní kapitál je součástí vlastního kapitálu 

a zároveň vlastním zdrojem vlastnictví společnosti. Finanční zdroje společnosti se přitom 

dělí na vlastní a cizí; zatímco vlastní zdroje společnosti jsou ty, které společnost získává 

vlastní činností (čistý zisk) nebo které pocházejí přímo od společníků společnosti 

(zejména základní kapitál), cizí zdroje představují především bankovní úvěry. Na jedné 

straně se finanční zdroje společnosti v rámci bilance (rozvahy) uvádějí jako pasiva, 

na druhé straně jako aktiva, tedy skutečný majetek, který si společnost pořídila ze svých 

zdrojů (vlastních nebo cizích). 68  

Vlastní zdroje společnosti se oproti cizím zdrojům vyznačují zejména tím, že s nimi 

není spojena povinnost po určité době poskytnuté prostředky vracet a platit úroky za jejich 

užití. Vysoký podíl cizích zdrojů navíc zvyšuje zadluženost společnosti, čímž se snižuje 

i její finanční stabilita. Z této úvahy lze pak logicky dovodit nutnost základního kapitálu 

(nebo obecně vlastního kapitálu) v určité výši, který by zajišťoval vyvážený podíl 

vlastních a cizích zdrojů a zároveň poskytoval společnosti levnější prostředky, než které 

poskytují zdroje cizí. Základní kapitál nicméně sám o sobě nedokáže zaručit určitou výši 

vlastního kapitálu, neboť jeho výši ovlivňují i další zdroje, především hospodářský 

výsledek (zisk a ztráta). Záporný hospodářský výsledek totiž často může dosahovat 

takové výše, že vlastní kapitál pak dosahuje záporných hodnot bez ohledu na výši 

základního kapitálu nebo jiné vlastní zdroje.69 Z výše uvedeného je navíc zřejmé, proč 

stav majetku společnosti (aktiv) nemá žádný vliv na výši základního kapitálu. Ten 

i v případě úpadku společnosti zůstává stále ve stejné výši. 

                                                 
67 LASÁK, J. IN LASÁK op. cit., s. 120. 
68 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 

podnikatelé. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 40. 
69 ČERNÁ 2015 op. cit., s. 121. 
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3.4 Základní kapitál jako zápůjčka společníků 

Z účetního pohledu představují pasiva vždy souhrn zdrojů financování společnosti. 

Jako takové představují v podstatě souhrn dluhů, za který si společnost pořídila aktiva, 

což bezezbytku platí zejména v případě cizího kapitálu. V případě vlastního kapitálu sice 

společníci společnosti de iure nejsou věřiteli společnosti, de facto je však lze 

z ekonomického hlediska za věřitele označit.70 Z tohoto důvodu lze tedy na základní 

kapitál pohlížet jako na vyjádření souhrnu (v určitém smyslu) zápůjček společníků 

společnosti.71 Společníci sice nezískávají od společnosti za takto poskytnuté prostředky 

úrok jako v případě „skutečných věřitelů“ společnosti,72 zároveň však prostředky vkládají 

do společnosti v očekávání zisku, který bude společnost v budoucnu generovat. 

Společníci společnosti mohou navíc při likvidaci společnosti očekávat podíl na rozdělení 

vlastního kapitálu (podíl na likvidačním zůstatku), samozřejmě za předpokladu 

uspokojení nároků všech věřitelů společnosti. Základní kapitál je tak právní teorií 

přeneseně označován za určitou formu pohledávky posledního pořadí, nebo též dluhu, 

jehož splatnost je odložena až po zrušení společnosti.73 

3.5 Shrnutí 

Základní kapitál představuje vyjádření souhrnu vkladů společníků do společnosti 

v penězích, přičemž toto vyjádření je pro kapitálové společnosti ze zákona obligatorní, 

v opačném případě rejstříkový soud společnost nezapíše. V případě společnosti s ručeným 

omezeným je pak vytvářen základní kapitál v minimální výši 1 Kč, ze zákona lze dovodit 

povinnost jeho vyjádření v české měně. Základní kapitál je zároveň účetní veličinou, 

je součástí vlastního kapitálu společnosti a je uváděn v rozvaze na straně pasiv. 

Z ekonomického hlediska lze navíc na základní kapitál nahlížet jako na určitou formu 

souhrnu zápůjček společníků společnosti. Základní kapitál je konečně fixní veličinou, 

která není ovlivňována změnami výše vlastního kapitálu, nelze z něj tedy vyvozovat 

relevantní závěry o aktuální finanční situaci společnosti. 

  

                                                 
70 Ibidem, s. 122. 
71 V odborné literatuře se lze setkat s termínem „společnická půjčka“, terminologii nového občanského 

zákoníku nicméně odpovídá spíše termín „zápůjčka“, proto tohoto termínu používám i v této práci. 
72 Podobně nelze ve společenské smlouvě uvést právo společníka na pravidelnou výplatu zisku bez ohledu 

na vývoj finanční situace společnosti.  
73 PELIKÁNOVÁ op. cit., s. 49. 
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4 Funkce základního kapitálu 

4.1 Důvody vzniku základního kapitálu s ohledem na jeho funkce 

V historickém úvodu již bylo zmíněno, že počátky základního kapitálu lze najít 

v době, kdy bylo výhodné pro společný účel (podnikatelský projekt) spojit finančních 

prostředky a jiné zdroje více osob, protože takto byl shromážděn nejen kapitál v potřebné 

výši, ale také došlo k rozložení negativních následků případné ztráty mezi více 

společníků. V případě, že společník obdržel z takového projektu částku přesahující jeho 

původní vklad, bylo možné z jeho hlediska hovořit o zisku, v opačném případě došlo ke 

ztrátě. Z výše uvedeného lze odvodit dvě základní funkce základního kapitálu, a to funkci 

míry účasti společníků na společnosti a funkci měřítka zisku a ztráty.74 

Hospodářské změny a rozvoj podnikání na přelomu 19. a 20. století s sebou přinesly 

i potřebu ochrany osobního majetku podnikatelů, což právě kapitálové obchodní 

společnosti nabídly v podobě omezeného ručení společníků za závazky společnosti. 

S dalším vývojem obchodních společností dále navíc docházelo k tomu, že společnosti 

začaly získávat své prostředky nejen od svých společníků, ale zároveň z vnějších (cizích) 

zdrojů, zejména prostřednictvím úvěrů. Protože však jsou společníci zpravidla méně 

zainteresovaní na zachování prostředků získaných z cizích zdrojů než na zachování 

majetku vloženého do společnosti prostřednictvím svých vkladů, vyvstala v průběhu času 

potřeba zákonné regulace ve prospěch ochrany věřitelů. To ve svém důsledku zapříčinilo 

zakotvení obligatorní tvorby základního kapitálu pro kapitálové obchodní společnosti 

a zároveň v návaznosti na teorii o nedotknutelnosti základního kapitálu i ustanovení 

určených na jeho ochranu.  

Základní kapitál poté představoval zejména institut ochrany věřitelů, určitý 

garanční fond, z kterého by měly být v případě úpadku společnosti uspokojeny 

pohledávky věřitelů, neboť ti se zpravidla nemohou hojit z majetku společníků, a to ani 

částečně. Zároveň základní kapitál fungoval pro společníky jako protiváha omezeného 

ručení, neboli „cena, za kterou si společníci mohli omezené ručení koupit“75. Díky tomu 

byl základní kapitál tradičně označován jako míra garance, která je poskytována 

                                                 
74 Srov. MALOVSKÝ-WENIG, A. Příručka obchodního práva. Kompas: Praha, 1947, s. 257–259. 
75 GRZIWOTZ, H. IN PRIESTER op. cit., s. 9–10, překlad J. P. 
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věřitelům pro jejich pohledávky76, hovoříme zde tedy o tzv. garanční funkci základního 

kapitálu. Zároveň však tato funkce bývá v odborné literatuře nejvíce problematizována. 

V odborných publikacích se tradičně uvádějí pod různými označeními zejména 

pouze tyto tři výše uvedené funkce základního kapitálu, tedy funkce garanční, funkce 

měřítka zisku a ztráty a funkce míry účasti na společnosti.77 Současně se však lze v právní 

teorii setkat i s dalšími funkcemi, které jsou základnímu kapitálu připisovány. Funkce 

základního kapitálu a jejich platnost a použitelnost vede k úvahám, zda a v jaké míře má 

základní kapitál stále ještě smysl, tedy zda je nutné základní kapitál (a jeho ochranu) 

zachovat, anebo jako přebytečný institut opustit a nahradit jinými instituty plnícími jeho 

nezbytné funkce. 

4.2 Garanční funkce základního kapitálu 

4.2.1 Úvod 

Garanční funkce základního kapitálu je jeho nejdůležitější funkcí, neboť právě 

základní kapitál je koncipován jako určitá protiváha omezeného ručení společníků. 

Jestliže tedy základní kapitál představuje cenu za omezené ručení společníků (jak již bylo 

zmíněno v kap. 3.2.4), nutně by měl poskytovat určité záruky věřitelům společnosti 

– jistou míru garance majetku, z kterého se věřitelé případně mohou hojit. Základní 

kapitál bývá označován jako tzv. garanční fond, resp. ručící fond (Haftungsfond)78, 

přičemž německá literatura dále v této souvislosti výslovně hovoří o tzv. nárazníkové 

funkci základního kapitálu. To znamená, že garanční funkce základního kapitálu má 

zaručit, že první ztráty nebo náklady společnosti nepůjdou hned k tíži jejím věřitelům.79 

Onu záruku určitého majetku společnosti, a to jak při vzniku této společnosti, tak při 

zvýšení základního kapitálu, však podle převažujícího názoru odborné veřejnosti 

garanční funkce v současné době spíše neplní.80 

                                                 
76 Ibidem. 
77 Např. DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 528.; 

ROZEHNAL op. cit., s. 236.; BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 209. 
78 PENTZ, A.; PRIESTER, H.; SCHWANNA, A. Bar- und Sachkapitalaufbringung bei Gründung 

und Kapitalerhöhung. IN LUTTER, M. (ed.) Das Kapital der Aktiengesellschaft in Europa. Zeitschrift 

für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. Sonderheft 17. Berlin : De Gruyter Recht, 2006, s. 45. 
79 Srov. ibidem, s. 46. 
80 Např. ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F. a kol. IN ŠTENGLOVÁ op. cit., s. 71. 
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4.2.2  Doktrína nedotknutelnosti základního kapitálu 

Garanční funkce základního kapitálu je zcela závislá na výši vlastního kapitálu, 

který má být z teoretického hlediska alespoň ve výši základního kapitálu. V souvislosti 

se základním kapitálem jako s institutem ochrany věřitelů společnosti byla v 19․ století 

francouzskou právní naukou vypracována doktrína nedotknutelnosti kapitálu 

(intangibilité du capital), která měla zajistit, aby zapsaný základní kapitál nebyl pouze 

fiktivní cifrou, ale aby byl vždy kryt reálnou hodnotou vlastního majetku společnosti. 

Tato doktrína nicméně nikdy nebyla a vlastně ani nemohla být zcela dovedena 

do důsledků, tedy k povinnosti udržovat vlastní kapitál společnosti alespoň ve výši 

základního kapitálu, neboť ke ztrátě kapitálu společnosti může dojít jak v důsledku 

špatných podnikatelských rozhodnutí, tak např. i v důsledku přírodních katastrof nebo 

hospodářských krizí. Povinnost „dorovnat“ vlastní kapitál i v takovém případě by pak 

učinilo z deklarovaného omezeného ručení jen imaginární institut.81 

Zákonodárce se tedy ve snaze zabezpečit základní kapitál zaměřil zejména na dva 

případy, jednak na situaci, kdy by základní kapitál od vzniku společnosti vůbec nebyl kryt 

vlastním majetkem společnosti, a jednak na snahu společníků, případně jiných osob, 

vyvést ze společnosti v průběhu její existence vlastní kapitál, a to bez ohledu na základní 

kapitál. V této souvislosti mluvíme o tzv. širší koncepci doktríny zachování kapitálu, 

neboli koncepci (reálné) tvorby a udržení základního kapitálu.82 Od této koncepce se pak 

tradičně odvozuje též garanční funkce základního kapitálu. 

4.2.3 Ustanovení za účelem reálné tvorby základního kapitálu 

Základní podmínkou garanční funkce základního kapitálu je fakt samotného 

vnesení základního kapitálu do společnosti83, a to ve formě peněžitých nebo nepeněžitých 

vkladů. Zákonodárce proto stanovil pro společnost s ručením omezeným i pro akciovou 

společnost povinnost vytvářet základní kapitál (viz kap. 3.2.6), a to alespoň v zákonné 

minimální výši. Ačkoliv současná právní úprava umožňuje založit společnost s ručením 

omezeným se základním kapitálem již od 1 Kč, v praxi je většina společností zakládána 

                                                 
81 ČERNÁ 2005 op. cit., s. 816. 
82 Ibidem, s. 817. 
83 V některých případech, kde je to díky kontextu možné, užívám v této práci pojmu základní kapitál 

ve smyslu souhrnu majetku společnosti, který je vázán na základní kapitál.  
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s vyšším základním kapitálem.84 Společníci společnosti s ručením omezeným jsou pak 

povinni vnést do společnosti vklady v takové výši, která v souhrnu odpovídá výši 

základního kapitálu uvedené ve společenské smlouvě, resp. zakladatelské listině.85 Této 

vkladové povinnosti společníci nemohou být nijak zproštěni (§ 150 odst. 2 ZOK) 

a zároveň nelze prominout povinnost splatit vklad. Nesplnění vkladové povinnosti 

je navíc důvodem vyloučení společníka ze společnosti v tzv. kadučním řízení (§ 151 

ZOK). Za účelem zamezení tvorby základního kapitálu pouze „na papíře“ ukládá zákon 

společníkům ručení za dobytnost pohledávek vložených do společnosti (§ 21 

odst. 2 ZOK), současně je v souladu s § 21 odst. 3 ZOK zakázáno započtení vkladové 

povinnosti na jinou pohledávku (s výjimkou kapitalizace pohledávek povolené zákonem).   

Právní úprava nicméně pro vznik společnosti s ručením omezeným vyžaduje, aby 

bylo splaceno pouze nejméně 30 % každého peněžitého vkladu a zároveň všechny 

nepeněžité vklady (§ 148 ZOK a § 23 odst. 2 ZOK). Společníci jsou motivováni k vnesení 

vkladů v plné výši, neboť v opačném případě za závazky společnosti osobně ručí do výše 

nesplaceného základního kapitálu (§ 132 odst. 1 ZOK). V souladu s § 143 odst. 1 ZOK 

též zákon ukládá ocenění nepeněžitých vkladů nezávislým znalcem, aby se předešlo jejich 

přecenění. I kdyby tedy právní úprava měla zaručit, že v okamžiku vzniku společnost 

disponuje určitým (reálným) majetkem ve výši alespoň 30 % základního kapitálu, v praxi 

tomu tak není. Některé důvody, proč právní úprava není s to zaručit dostatečnou 

kapitálovou vybavenost nově zakládaných společností, popisuji níže. 

Ačkoliv v posledních letech docházelo k postupnému snižování nákladů na založení 

společnosti s ručením omezeným a v současné době lze tedy takovou společnost založit 

i s prostředky okolo 5 tisíc86, založení společnosti prostřednictvím advokáta lze ocenit 

řádově spíše na desítky tisíc. Náklady na založení společnosti přitom mohou vlastní 

kapitál společnosti dále snížit, přičemž v případě velmi nízkého vlastního kapitálu mohou 

společnost přivést po jejím založení i k úpadku.87  

                                                 
84 Srov. Meziroční propad základního kapitálu nových firem v ČR o 60 %. informaceofirmach.cz [online]. 

CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., publikováno 18. 11. 2015 [cit. 28. 6. 2018]. 
85 Pokud je dále v této práci používán pojem společenská smlouva, je tím myšlena (dle kontextu) 

i zakladatelská listina. 
86 MURÁR, F. Kolik stojí založit společnost s ručením omezeným? epravo.cz [online]. EPRAVO.CZ, 

akciová společnost, publikováno 24. 11. 2016 [cit. 28. 6. 2018]. 
87 Dle § 3 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, jde o úpadek 

i tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku (předlužení). 
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Mezi další způsoby, jak obejít přísně formalizovaná ustanovení o reálné tvorbě 

základního kapitálu, patří v minulosti poměrně značně oblíbená88 koupě tzv. ready-made 

společnosti, označované též jako předzaložená společnost anebo „skořápka“ (z ang. shelf-

company).89 Důvodem zakládání těchto společností jsou primárně nízké náklady a značná 

úspora času pro podnikatele oproti standardnímu procesu zakládání – společnost může 

začít podnikat již 24 hodin od prvního kontaktu s prodávajícím ready-made společnosti.90 

Dalším specifikem těchto společností je často fakt, že ačkoliv je základní kapitál 

zpravidla zcela splacen a účetně je v této výši i veden na pokladně společnosti, reálně 

s touto částkou společnost nedisponuje ani nikdy nedisponovala. Právě možnost obejít 

reálnou tvorbu základního kapitálu prostřednictvím ready-made společností lze označit 

za jeden z nejvýznamnějších nedostatků ustanovení na ochranu tvorby základního 

kapitálu. Možné řešení tohoto problému v Německu nastínil poměrně kreativním 

způsobem Spolkový soudní dvůr, přičemž ve svém rozhodnutí II ZB 12/02 dovodil, že 

„první použití společnosti s ručením omezeným založené pro pozdější použití 

(tzv. „Vorratsgesellschaft“) představuje hospodářsky nové založení této společnosti“,91 

a proto je nutné v souladu s GmbHG provést mj. kontrolu kapitálového vybavení 

společnosti rejstříkovým soudem.92 

Na základě výše uvedeného je tedy možné shrnout, že právní úprava neposkytuje 

účinné záruky, že společnost bude mít po svém vzniku jak prostředky ve výši základního 

kapitálu, tak vlastně prostředky v jakékoliv výši. Přesto byly i v nové úpravě korporátního 

práva ustanovení ohledně obligatorní tvorby základního kapitálu ponechány, protože lze 

předpokládat, že většina zakládaných společností s ručením omezeným vstupuje 

do hospodářského života vybavena základním kapitálem v plné výši a nemá zároveň 

tendenci obligatorní ustanovení o tvorbě základního kapitálu obcházet. Průměrný 

                                                 
Věřitelé společnosti mohou být přitom např. advokát a notář poskytující právní pomoc při zakládání 

společnosti.  
88 Srov. Byznys s předzaloženými firmami klesá. bisnode.cz [online]. Bisnode Česká republika, a.s., 

publikováno 2. 5. 2017 [cit. 28. 6. 2018]. 
89 Tyto společnosti, založené pouze za účelem jejich dalšího prodeje, nemají žádnou podnikatelskou 

historii, po jejich prodeji pak zpravidla dojde ke změně firmy, sídla a statutárního orgánu a společnost může 

začít podnikat. 
90 Např. Ready-made společnost s ručením omezeným (s.r.o.). corporate.cz [online]. CORPORATE s.r.o., 

[cit. 28. 6. 2018]. 
91 Rozsudek Spolkového soudního dvora SRN ze dne 9. 12. 2002, sp. zn. II ZB 12/02, překlad J. P. 
92 Ibidem. 
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základní kapitál s.r.o. je v současné době podle společnosti Bisnode ve výši přes 230 tisíc 

korun.93    

4.2.4 Ustanovení za účelem zachování základního kapitálu 

V souladu s doktrínou nedotknutelnosti základního kapitálu stanovil zákonodárce 

dále právní úpravu za účelem jeho udržení. Základní kapitál má tak dle německé právní 

teorie jako přehrada vodní nádrže zaručit, že společníkům budou ze společnosti plynout 

pouze přebytky, nemůže nicméně zabránit tomu, že nebude sucho a že nádrž sama 

nevyschne.94 Ve francouzské právní teorii se lze dále setkat s označením základního kapitálu 

jako „jistoty věřitele společnosti“,95 přičemž v základním kapitálu spatřuje určitý princip 

neměnnosti.96 

Pro většinu vkladů do obchodní korporace platí, že se jejich hodnota v čase snižuje 

(s výjimkou některých nepeněžitých vkladů, např. uměleckých předmětů), ke snížení 

majetku společnosti navíc často dochází v důsledku hospodářské činnosti společnosti. 

Zatímco ztrátám majetku společnosti, které mohou vznikat v důsledku (neúspěšného) 

ekonomického fungování společnosti zpravidla nelze zabránit, lze naproti tomu zakázat 

takové jednání jednatelů nebo společníků, které má za cíl vyvést základní kapitál 

v průběhu trvání společnosti. Zájem společníků na zachování základního kapitálu je totiž 

zpravidla přesně opačný než zájem věřitelů společnosti. Společníci přitom často mohou 

považovat majetek společnosti za svůj vlastní (neboť jej do společnosti často vložili) 

a navíc mají nad společností mnohem větší míru kontroly, než její (skuteční) věřitelé. 

Snahu společníků vyvést majetek ze společnosti lze navíc nejvíce očekávat, pokud 

společnosti reálně hrozí úpadek, tedy když je zájem věřitelů na zachování majetku 

společnosti zpravidla nejsilnější. V takové situaci je z hlediska zákonodárce třeba na 

ochranu zachování základního kapitálu, respektive celého majetku společnosti, klást 

co největší důraz. K tomuto účelu pak slouží zejména přísná úprava snižování základního 

kapitálu a zápůjček společníkům, zákaz vrácení vkladů, zákaz vyplácení podílu na zisku, 

pokud by si tím společnost přivodila úpadek (test insolvence), a dále tzv. test 

                                                 
93 Srov. Obliba firem s nízkým kapitálem je na vzestupu. bisnode.cz [online]. Bisnode Česká republika, 

a.s., publikováno 27. 8. 2017 [cit. 28. 6. 2018]. 
94 PENTZ, A.; PRIESTER, H.; SCHWANNA, A. IN LUTTER op. cit., s. 46. 
95 MESTRE, J. Francouzské obchodní právo. Přel. PELIKÁN, R., PŘEVRÁTIL, J. Ostrava: Nakladatelství 

Orac, s. r. o., 2002, s. 69. 
96 Ibidem.  
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rozdělitelného zisku a příp. test vlastního kapitálu. Některými specifiky výše zmíněné 

úpravy se zabývám dále. 

Zatímco dle důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích „základní 

kapitál ztrácí svoji garanční roli a je nahrazen jinými režimy ochrany věřitelů“,97 nová 

zákonná úprava zpravidla de facto přebírá instituty na ochranu základního kapitálu 

v souladu s doktrínou tvorby a udržení základního kapitálu. Zároveň však ZOK u právní 

úpravy s.r.o. oproti obchodnímu zákoníku poněkud nelogicky některá ustanovení na 

ochranu základního kapitálu vypouští, zatímco ostatní zachovává. Příkladem je test 

základního kapitálu, jehož cílem je zamezit společnosti rozdělení zisku v případě, že by 

takové jednání základní kapitál ohrozilo. Zatímco pro akciovou společnost je test v § 350 

ZOK zachován, v podmínkách rozdělení zisku s.r.o. obsažených v § 161 odst. 4 ZOK 

naproti tomu vázanost na základní kapitál zcela chybí. Lze se přitom domnívat, 

že zákonodárce v tomto případě vycházel ze situace „jednokorunových“ s.r.o., pro něž 

test základního kapitálu vskutku nemá žádný význam, avšak ustanovení se použije i na 

společnosti s mnohamilionovým základním kapitálem. Vzhledem k poměru s.r.o. 

s jednokorunovým základním kapitálem k s.r.o. s vyšším základním kapitálem se nezdá 

být tento důvod příliš relevantní.98 Argument, že pokud test neposkytuje úplnou záruku 

pro zachování základního kapitálu, lze jej jako takový bez dalšího zrušit, je dle mého 

názoru též lichý, a to zejména v kontextu zachování ostatních nástrojů pro udržení 

základního kapitálu.  

V důsledku pak nová úprava může vyvolávat dojem, že je sice předepsán přísně 

formalizovaný postup upsání a vložení základního kapitálu (vč. ocenění nepeněžitých 

vkladů nezávislým znalcem), aby byla zaručena reálná tvorba základního kapitálu, 

zároveň však existuje legální způsob, jak snížit vlastní kapitál společnosti výplatou zisku 

pod úroveň základního kapitálu. Výše uvedená změna přitom působí značně 

nesystematicky, neboť ač chrání základní kapitál při jeho vzniku, ochranu jeho udržení 

zároveň (byť pouze ve specifických případech, viz níže) opouští.99 

                                                 
97 HAVEL op. cit., s. 39. 
98 Obliba firem s nízkým kapitálem je na vzestupu op. cit. 
99 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P. Co přinese zákon o obchodních korporacích kapitálovým 

obchodním společnostem, jejich společníkům a věřitelům? Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, č. 4, 

s. 329. 
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Na základě výše uvedeného nicméně nelze vyvodit závěr, že společnost může po 

svém vzniku základní kapitál zcela vyvést ve formě výplaty zisku bez ohledu na základní 

kapitál. V souladu s § 40 ZOK společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných 

vlastních zdrojů nebo zálohy na ně, pokud by se tak společnost v důsledku výplaty stala 

insolventní (nemohla by plnit své splatné dluhy) anebo by v důsledku výplaty nastalo její 

předlužení. Tzv. test insolvence tak sice není vázán na výši základního kapitálu, přesto 

jej ve svém důsledku chrání. Velmi podobný faktický důsledek jako test základního 

kapitálu má provedení testu rozdělitelného zisku dle § 161 odst. 4 ZOK, který určuje, že 

„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“.100 Ačkoliv test sice zpravidla bude 

řešit většinu situací, kdy by došlo k vyplácení zisku na úkor základního kapitálu, 

nenahrazuje zcela test základního kapitálu, neboť vychází zcela z jiných údajů 

a v některých případech tak základní kapitál nechrání.101 V odborné literatuře se nadto 

lze setkat i s názorem, že i přes absenci testu základního kapitálu nelze podle platné právní 

úpravy použít základního kapitálu popř. rezervních fondů k výplatě zisku.102 Vyplacení 

zisku ze základního kapitálu by bylo konečně i v rozporu se zásadou na zachování 

základního kapitálu a zákazem vracení vkladů. Na závěr je třeba zmínit, že k provedení 

výše uvedených testů je povinen statutární orgán společnosti, který je přitom silně 

motivován právní úpravou v § 34 odst. 3 ZOK v souvislosti s § 53 odst. 1 a 3 ZOK. 

Oproti výše uvedené úpravě, která působí nepochybně ve prospěch udržení 

základního kapitálu, ZOK naopak nepřevzal povinnost tvorby rezervního fondu, a to jak 

pro s.r.o., tak pro a.s. Jeho účelem přitom bylo jako „polštář“ zmírnit dopady ztrát 

společnosti, aby nešly hned na vrub základnímu kapitálu, ale aby byly dorovnány 

z prostředků rezervního fondu.103 Zde se nabízí paralela s německou právní úpravou, která 

naopak v souvislosti s velkou reformou GmbH (viz kap. 1.2.3) zavedla u UG povinnost 

tvorby zvláštního účtu určeného na zvýšení základního kapitálu, kam musí společnost 

                                                 
100 Dále srov. FILIP, V., FYRBACH, D. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 

s. 481. 
101 Zmínit lze například některé situace nabývání vlastních podílů za vyšší než nominální hodnotu podílů. 
102 Srov. POKORNÁ, J. IN LASÁK op. cit., s. 938. 
103 Rezervní fond. epravo.cz [online]. EPRAVO s.r.o., publikováno 12. 3. 2001 [cit. 28. 6. 2018]. 
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ročně ukládat 25 % svého zisku. Vzhledem k současné úpravě minimální výše základního 

kapitálu v ČR se však zrušení povinné tvorby rezervního fondu jeví (alespoň v případě 

s.r.o.) jako logické. 

4.2.5 Skutečná role základního kapitálu jako garance 

Ačkoliv úprava popsaná v předchozích dvou kapitolách základní kapitál skutečně 

chrání, a proto je, dle mého názoru, česká právní úprava v souladu s koncepcí reálné 

tvorby a udržení základního kapitálu, je na místě se ptát, jakou garanci základní kapitál 

věřitelům skutečně poskytuje sám o sobě a zda je tedy vůbec možné mluvit o garanční 

funkci základního kapitálu. Již před snížením základního kapitálu byla jeho výše 

kritizována jako příliš nízká104, zároveň by však ani její zvýšení nepřineslo kýženou 

dostatečnou ochranu a navíc by představovalo další překážku podnikání. Jak již bylo 

popsáno v kap. 4.2.3, zákonná úprava není s to garantovat, že společnost po svém vzniku 

bude vybavena nejen dostatečným kapitálem, ale zároveň kapitálem v jakékoliv výši 

vůbec. Právě to lze přitom považovat za jeden z podstatných argumentů pro snížení 

minimálního základního kapitálu.105 Zároveň lze očekávat, že většina výše zmíněných 

ustanovení na ochranu věřitelů zůstane funkční i v případě, že bude základní kapitál 

v jakékoliv výši. Výjimku přitom přestavuje zejména test základního kapitálu, který byl 

pro s.r.o. vypuštěn. Jak z výše uvedeného navíc vyplývá, funkce základního kapitálu jako 

ochranného institutu věřitelů nebyla po účinnosti zákona o obchodních korporacích 

prakticky vůbec snížena, neboť (faktické) minimální výše mohl základní kapitál 

dosahovat i za účinnosti obchodního zákoníku. Novou právní úpravou bylo pouze 

poukázáno na nedostatečnou ochranu, kterou základní kapitál věřitelům poskytuje, 

a v souladu s tím byla tato ochrana doplněna (nahrazena) jinými ochrannými instituty.106  

Základní kapitál, resp. jeho garanční funkce tedy neposkytuje věřitelům účinnou 

záruku (garanci) toho, že jejich pohledávky budou uspokojeny, na čemž se výjimečně 

                                                 
104 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované a rozšířené vydání, Praha: ASPI, 2008, 

s. 325 a ELIÁŠ op. cit., s. 171. 
105 SCHÖN op. cit., s.437. 
106 Zároveň má nová úprava poskytovat dobrovolným věřitelům větší možnost zjistit si více informací 

o stavu společnosti (případně požadovat zajištění své pohledávky) tím, že se snaží účinněji vymáhat 

povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin. V praxi nicméně společnosti svojí informační povinnost 

neplní. Srov. dále TICHÝ, L., HRABÁNKOVÁ, M. Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin po 

1.1.2014. pravniprostor.cz [online]. ATLAS consulting spol. s r.o., publikováno 17. 12. 2014 

[cit. 28. 6. 2018]. 
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shoduje i odborná veřejnost.107 Na základě výzkumů nebyla potvrzena žádná souvislost 

mezi výší základního kapitálu a mírou uspokojení pohledávek přihlášených věřiteli 

v případě insolvence společnosti.108 Stoprocentní jistotu uspokojení všech věřitelů není 

sice s to zajistit žádný institut na jejich ochranu, nicméně opatření zavedená novou právní 

úpravou po 1. 1. 2014 si kladou za cíl poskytovat účinnější ochranu zejména před 

jednáním společníků nebo jednatelů, které zájmy věřitelů poškozují. Přesto má základní 

kapitál dle mého názoru význam, a to zejména i díky některým dalším funkcím, kterým 

se věnuji v následujících kapitolách. 

4.3 Funkce měřítka zisku a ztráty společnosti 

4.3.1 Zisk a ztráta zjištěná podle základního kapitálu  

Další funkcí tradičně přisuzovanou základnímu kapitálu je to, že představuje 

měřítko zisku a ztráty,109 i tato funkce je však v současné době vnímána rozporuplně. Jako 

problematické je především vnímáno to, jak může být zisk nebo ztráta posuzována podle 

základního kapitálu, který sám o sobě má pouze velmi omezenou vypovídací schopnost 

o finanční situaci a majetku společnosti.110 O této funkci může být přesto uvažováno, ale 

pouze za splnění několika podmínek. V případě společnosti s ručením omezeným, v které 

byly vklady zcela a reálně splaceny (což však nemusí vůbec nastat), lze srovnáním výše 

základního kapitálu a výše vlastního kapitálu získat informaci, zda společnost počáteční 

investici společníků (vklady do společnosti) zhodnotila a tedy vytvořila „zisk“ anebo zda 

je naopak ve ztrátě oproti počátečnímu stavu (kdy byl vlastní kapitál společnosti roven 

základnímu kapitálu).111 Podobně lze zároveň získat údaje o rentabilitě společnosti 

srovnáním základního kapitálu s výší čistého obchodního majetku. Čistý obchodní 

majetek představuje přitom rozdíl mezi majetkem společnosti a jejími závazky. V případě 

že společnost dlouhodobě prosperuje, je čistý obchodní majetek vyšší než základní 

kapitál, v opačném případě je naopak čistý obchodní majetek nižší než základní kapitál.112 

                                                 
107 Např. KUBÍK, M. IN LASÁK op. cit., s. 253, DVOŘÁK 2014 op. cit., s. 528. nebo HAVEL op. cit., 

s. 39. 
108 ŠTENGLOVÁ 2017 op. cit., s. 71. 
109 MALOVSKÝ-WENIG op. cit., s. 257. 
110 Srov. KUBÍK, M. IN LASÁK op. cit., s. 253. 
111 ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 85. 
112 DĚDIČ, J. Základní kapitál, obchodní majetek, obchodní jmění, čistý obchodní majetek a vlastní kapitál 

společnosti. IN DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., KŘÍŽ, R., ČECH, P. Akciové společnosti. 7. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 13. 
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Černá k této funkci základního kapitálu uvádí, že „základní kapitál je v tomto smyslu 

pevným bodem, kolem něhož se pohybuje směrem nahoru či dolů vlastní kapitál.“113  

Funkce základního kapitálu jako měřítka zisku a ztráty byla navíc původně 

podpořena úpravou v ustanovení § 128 ve spojení s § 193 odst. 1 ObchZ, která ukládala 

jednatelům svolat valnou hromadu a navrhnout příslušná opatření v případě, že ztráta 

společnosti přesáhla polovinu výše základního kapitálu. Nová úprava obsažená 

v § 182 ZOK nicméně vázanost na základní kapitál vypouští a ukotvuje „proceduru 

poplachu“ až pro případ, že společnosti již hrozí úpadek.114 Uvedená změna přitom 

logicky koresponduje se snížením minimální výše základního kapitálu, neboť např. 

pro společnost s jednokorunovým základním kapitálem by výše uvedený test nedával 

žádný smysl. 

4.3.2 Kritické zhodnocení funkce měřítka zisku a ztráty 

Velkou nevýhodou obou výše zmíněných pravidel pro výpočet zisku a ztráty je to, 

že neplatí bezvýhradně. Základním předpokladem je totiž stav, ve kterém při zakládání 

společnosti musí být výše vlastního kapitálu alespoň ve výši základního kapitálu, což 

ovšem nemusí vůbec platit (viz kap. 4.2.3). Rozdíl představuje též to, jak je „zisk“ nebo 

„ztráta“ ve smyslu této funkce základního kapitálu chápána na rozdíl od obecné definice 

zisku nebo ztráty podle právní teorie. Účetně tak nepředstavují zisk určitá zvýšení 

vlastního kapitálu, jako např. příplatek mimo základní kapitál dle § 162 ZOK nebo příděly 

do rezervního fondu.115 I když bude ale společnost mnoho let v účetní ztrátě, ve vztahu 

k základnímu kapitálu může být stále v zisku, např. díky vysokému rezervnímu fondu 

nebo nerozdělenému zisku z minulých let.116  

Dalším podstatným problémem základního kapitálu jako měřítka zisku a ztráty 

je jeho omezené použití, neboť umožňuje zjistit rentabilitu společnosti pouze po celou 

dobu jejího trvání, nikoliv v kratším časovém horizontu. Snad v případě společnosti 

založené pouze za účelem uskutečnění určitého projektu může mít smysl porovnávat 

současný majetek společnosti s historicky vloženou investicí v podobě všech vkladů 

                                                 
113 ČERNÁ 2006 op. cit., s. 85. 
114 Srov. PELIKÁN, R. Několik poznámek k úpravě společnosti s ručením omezeným v novém zákoně 

o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. 2012, č. 3, s. 76-79. 
115 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009. 
116 Srov. DĚDIČ, J., KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, J. Společnost s ručením omezeným z právního a účetního 

pohledu. Praha: Polygon, 1999, s. 76. 
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(základního kapitálu), takových společností však zřejmě nebude mnoho. Společníky 

a zejména pak věřitele zajímá nicméně zpravidla to, zda společnost aktuálně má reálný 

majetek a zda má rostoucí tendenci anebo potenciál růst v budoucnosti, nikoliv srovnání 

současného majetku s údajem starým i několik desítek let. Podobně se pak zájemce 

o koupi podílu na s.r.o. nebude zajímat o nominální hodnotu nabízeného podílu, nýbrž 

o míru účasti na právech a povinnostech ve společnosti a taktéž o čistý obchodní majetek 

společnosti. Určení míry zisku a ztráty podle základního kapitálu též nebude funkční 

v případě společností s velmi nízkým základním kapitálem (např. 1 Kč), neboť takové 

společnosti budou zpravidla vybaveny dalším kapitálem mimo základní kapitál 

a výsledky tedy nebudou odrážet reálnou rentabilitu společnosti. 

Poslední závažný nedostatek, který svědčí v neprospěch funkce měřítka zisku 

a ztráty, vyplývá ze struktury rozvahy (bilance) společnosti. Zisk a ztrátu jako součásti 

vlastního kapitálu je nutné řadit mezi pasiva bilance společnosti, stejnou stranou pasiv 

je však i základní kapitál. Hospodářský výsledek společnosti (zisk a ztráta) se potom 

zjišťuje jako rozdíl mezi náklady a výnosy. Z účetního hlediska je ovšem problematické 

vyvozovat zisk a ztrátu ze základního kapitálu, jelikož se nacházejí na stejné straně 

bilance.117     

4.3.3 Shrnutí 

Z výše uvedeného vyplývá, že základní kapitál je pro účely určení zisku a ztráty 

společnosti vhodný pouze v určitých případech, a to navíc jen omezeně. Ačkoliv 

teoreticky se základní kapitál nabízí jako počáteční pevný bod pro určení finančního 

zdraví a rentability společnosti, v praxi se za tímto účelem osvědčily odlišné způsoby 

určení. V případě finanční analýzy tak budou věřitelé a investoři primárně vycházet 

z vlastního kapitálu společnosti a nástrojů, které jsou na něj navázány – např. ukazatele 

rentability aktiv nebo finanční páky.118 O existenci této funkce základního kapitálu lze 

tedy s úspěchem vážně pochybovat, případně ji lze označit pouze za ukazatel míry, 

do jaké výše je základní kapitál kryt vlastním kapitálem společnosti. 

                                                 
117 ŠTENLGOVÁ, I. IN ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., HAVEL, B. a kol. Obchodní zákoník. 13. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2010, s. 223. 
118 KOTLER, F., KELLER, K. Marketing management. Přel. JUPPA, T., MACHEK, M. Praha: 

Nakladatelství Grada Publishing, a.s., 2013, s. 702. 
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4.4 Funkce míry účasti společníka na společnosti 

Účastenská funkce základního kapitálu patří v případě kapitálových společností 

k méně zpochybňovaným funkcím základního kapitálu. Porovnáním výše vkladu 

společníka s výší základního kapitálu lze získat obraz o míře, jakou se společník podílí 

na právech a povinnostech plynoucích z účasti na společnosti. Díky publicitě těchto údajů 

v obchodním rejstříku pak lze zpravidla snadno zjistit rozložení hlasů a sil ve společnosti 

mezi jednotlivé společníky, hovoříme o tzv. majetkové účasti společníka.119 Od této 

účasti je však třeba odlišit osobní účast společníka na řízení nebo fungování společnosti. 

Výše podílu totiž nemusí nijak odrážet míru, jakou se společník osobně podílí na činnosti 

společnosti nebo naplňování jejího účelu.120  

Způsob výpočtu účasti společníka na společnosti s ručením omezeným konkretizuje 

§ 133 ZOK: „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.“. Z výše uvedeného nicméně zároveň vyplývá, 

že společnost si může způsob určení míry účasti společníka stanovit sama ve společenské 

smlouvě, což poněkud zpochybňuje univerzálnost účastenské funkce základního kapitálu. 

Podobnou dispozitivní úpravu určení podílu však obsahoval i obchodní zákoník 

(§ 114 odst. 1 ObchZ). Zákon o obchodních korporacích navíc výslovně připouští vznik 

různých druhů podílů, se kterými mohou být spojena různá (zvláštní) práva a povinnosti. 

Dalším problém pro účastenskou funkci představuje nová úprava některých institutů 

v zákoně o obchodních korporacích. Možnost vydat kmenové listy, úprava 

převoditelnosti podílů a vypuštění srůstání podílů s.r.o. může, pokud si společnost danou 

úpravu ve společenské smlouvě ustanoví, znamenat další rozmělnění osobního principu 

společnosti s ručením omezeným a ve svém důsledku přiblížení s.r.o. právní úpravě 

akciových společností.121 Díky tomu se stává obtížnější snadno stanovit míru účasti 

společníka podle základního kapitálu. Na základě výše uvedeného lze tedy usoudit, 

že účinností zákona o obchodních korporacích byla funkce míry účasti společníka 

na společnosti, alespoň co se právní teorie týče, značně relativizována.122  

                                                 
119 Výše uvedené neplatí, pokud byl k podílu ve společnosti s ručením omezeným vydán kmenový list, 

neboť pak nelze z obchodního rejstříku s jistotou určit vlastníka podílu na společnosti. 
120 Srov. POKORNÁ, J. IN LASÁK op. cit., s. 868. 
121 PELIKÁN op. cit., s. 76-79.; srov. též ČERNÁ 2012 op. cit., s. 329. 
122 ŠTENGLOVÁ 2017 op. cit., s. 71. 
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Přesto se však domnívám, že v praxi bude funkce míry účasti společníka na 

společnosti i nadále často využívána. Lze totiž očekávat, že celá řada nově zavedených 

institutů zpravidla bude v praxi atraktivní jen pro malou část společností s ručením 

omezeným, z čehož lze zároveň usuzovat, že si většina společností zvolí spíše „zákonný 

režim“ úpravy podílu na společnosti. Zároveň neexistuje praktická a jednoduchá 

alternativa k účastenské funkci při stanovení míry majetkové účasti. Peněžní vyjádření 

účasti společníka na společnosti je jednoduché, přesné a zároveň též trvalé (základní 

kapitál je fixní údaj), je zpravidla i snadno dohledatelné, a to jak pro samotné společníky, 

tak i pro věřitele nebo širokou veřejnost. Režim míry účasti jednotlivých společníků 

stanovený ve společenské smlouvě si lze v některých případech ověřit i ze sbírky listin 

obchodního rejstříku. Funkce míry účasti společníka na společnosti tak lze dle mého 

názoru i nadále základnímu kapitálu přisuzovat, byť s výhradou, že nemusí platit vždy 

pro všechny společnosti. 

4.5 Základní kapitál jako počáteční zdroj vlastního kapitálu 

Každá kapitálová společnost, která je ekonomicky aktivní, potřebuje ke své činnosti 

určitý provozní kapitál. Jeho výše bude pro každou společnost odlišná, zatímco některé 

malé s.r.o. si vystačí zpočátku s kapitálem i několik desítek tisíc123, banka musí mít 

ze zákona plně splacený základní kapitál alespoň 500 000 000 Kč (§ 4 odst. 1 a 5 zákona 

o bankách). Tuto funkci má (alespoň dle teorie) primárně plnit základní kapitál, hovoříme 

zde o základním kapitálu jako tzv. „startovném“.124 Podle judikatury je účelem 

základního kapitálu zobrazení, jak velké jsou vnitřní zdroje společnosti (při jejím 

založení), popř. jakou hodnotu má majetek, který společníci do společnosti vnesli.125  

Takto vložený kapitál do společnosti ve formě vkladů přitom plní dvojí účel, 

za prvé totiž představuje prostředky, které společnost zpravidla využije na naplňování 

podnikatelského projektu a svůj provoz, a to do té doby, než sama začne generovat 

                                                 
123 Sice je možné si představit společnost, která bude založena pouze za účelem poskytování omezeného 

ručení osobě, který by jinak působila např. jako osoba samostatně výdělečně činná. Taková společnost 

skutečně nepotřebuje žádný kapitál, její jediný společník využívá k podnikání svůj vlastní majetek 

a společnost (omezené ručení) funguje pouze jako určitá „pláštěnka“, které je třeba, až když začne pršet. 

Zakládání těchto tzv. alter ego společností lze z toho důvodu označit spíše za nežádoucí. Srov. 

LOKAJÍČEK, J. Doktrína Piercing the Corporate Veil neboli prolomení majetkové samostatnosti právnické 

osoby a její možnosti v českém obchodním právu. Právní rozhledy, 12/2011, s. 436. 
124 Srov. DVOŘÁK 2014 op. cit., s. 529. 
125 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2790/2012. Výše 

uvedený výrok nicméně neplatí vždy, viz dále. 
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dostatečné výnosy. Za druhé pak představuje základ pro vlastní kapitál společnosti, díky 

čemuž společnost nemusí tyto prostředky získávat od třetích osob (zpravidla za úrok), 

navíc i případná ztráta nejde hned k tíži věřitelům společnosti.126 Základní kapitál v určité 

výši je tedy vhodný i z hlediska správné struktury vlastního a cizího kapitálu. Na rozdíl 

od vlastního kapitálu budou věřitelé společnosti požadovat vrácení poskytnutých 

prostředků, a to zejména v případě zhoršeného finančního zdraví společnosti (tedy když 

společnost poskytnuté prostředky potřebuje nejvíce), společníci naopak v souladu 

se zákazem vracení vkladů takové právo nemají. 

  Dle literatury je účelem základního kapitálu financovat především dlouhodobý 

majetek společnosti (např. budovy, stroje), z cizích zdrojů by měl být naopak financován 

majetek krátkodobý (zboží apod.).127 Díky tomu plní zároveň tzv. stabilizační funkci při 

financování majetku, neboť jej nelze vyplatit ve formě zisku a ani jej společníci nemohou 

požadovat zpět.128  

  Snížením minimálního základního kapitálu na 1 Kč přitom zákonodárce ve většině 

případů nechává na společnících, aby si sami pro svůj podnikatelský záměr zvolili výši 

kapitálu, kterou společnost vybaví.129 To je v souladu s argumentem, že paušální 

stanovení základního kapitálu nezohledňuje různorodost účelu obchodní korporace, pro 

některé je tak příliš vysoké, pro jiné naopak nízké.130 Vzhledem ke snížení minimálního 

základního kapitálu lze však očekávat, že řada společností ve snaze snížit náklady 

na zakládání společnosti zvolí základní kapitál velmi nízký, kvůli čemuž tato společnost 

nebude mít k dispozici zdroje odpovídající svému účelu nebo záměru a bude ji třeba 

kapitálově dovybavit, přičemž cizí zdroje bude taková společnost získávat spíše obtížně. 

To může být provedeno např. v souladu s § 162 ZOK, který umožňuje do společnosti 

snadno vnést majetek ve formě příplatku mimo základní kapitál. V praxi však může být 

tato situace u společností s prakticky nulovým základním kapitálem řešena poněkud 

neformálněji, a to tak, že společnost bude zpravidla využívat prostředky svých společníků 

(např. automobily, elektroniku nebo i nemovitosti) a to (zjevně) bez jakéhokoliv právního 

                                                 
126 Srov. PENTZ, A.; PRIESTER, H.; SCHWANNA, A. IN LUTTER op. cit., s. 46. 
127 POKORNÁ, J.; HOLEJŠOVSKÝ, J.; LASÁK, J.; PEKÁREK, M. a kol. Obchodní společnosti 

a družstva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 50. 
128 POKORNÁ, J. IN LASÁK op. cit., s. 1092. 
129 Výjimku tvoří především úprava minimálního základního kapitálu některých kapitálových společností 

ve zvláštních zákonech, např. obchodníka s cennými papíry nebo banky. 
130 Srov. ČERNÁ 2015 op. cit., s. 125. 
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titulu. Dokud bude podobné faktické smísení prostředků společnosti bezúplatné a bude 

probíhat pouze jedním směrem (tedy společníci vnášejí vlastní prostředky 

do společnosti), je to dle mého názoru v pořádku. Problém pak může nastat, pokud se 

společnost dostane do finančních potíží nebo bude dokonce v úpadku, neboť společníci 

budou zcela logicky prostředky ve svém vlastnictví požadovat zpět. Z pohledu věřitele 

pak společnost, která sídlí na dobré adrese a využívá rozsáhlý majetek (například několik 

automobilů i se svým logem) najednou nevlastní prakticky nic.131 

Výše popsané důvody tak dle mého názoru hovoří spíše v neprospěch minimální 

výše základního kapitálu, kterou zvolil zákonodárce v ZOK. Příliš nízký základní kapitál 

při zakládání s.r.o. přitom není obecně doporučován ani odbornou veřejností132. Kromě 

úskalí popsaných výše mohou vznikat i např. problémy s nedělitelností základního 

kapitálu v případě přistoupení dalších společníků nebo s možným úpadkem společnosti 

kvůli nákladům na její založení (viz kap. 4.2.3). Další problém z hlediska vloženého 

majetku přitom může představovat i jeho využitelnost. Právní úprava totiž nijak 

nepřikazuje společníkům, jakého druhu mají (nepeněžité) vklady být, lze si tedy 

představit situaci, že budou společnost spíše jen zatěžovat nebo jí nepřinášet v praxi téměř 

žádný užitek.133 Zřejmě z tohoto důvodu zákonodárce v Německu povolil v právní úpravě 

UG pouze peněžité vklady, které zpravidla budou využitelné univerzálně (§ 5a 

odst. 2 GmbHG).  

Ačkoliv tedy prostředky vložené do společnosti prostřednictvím peněžitých 

i nepeněžitých vkladů nemusí pro společnost představovat ideální přínos ani nemusí pro 

danou společnost být ze zákona vneseny v dostatečné výši, základní kapitál dle mého 

názoru funkci počátečního kapitálu alespoň zčásti plní. Je totiž primárně v zájmu 

společníků, aby si vhodně zvolili druh vkladů a dostatečně společnost kapitálově vybavili. 

V souladu s tímto zájmem nechal zákonodárce na volbě zakladatelů, jakou výši 

                                                 
131 V souladu s tím, jak jsou do českého práva přejímány původně angloamerické instituty, je možné, že do 

budoucna se v ochraně věřitelů obchodních korporací uplatní i doktrína piercing of the corporate veil 

(protržení firemního závoje). Ta přitom postihuje právě i situace jako podkapitalizace společnosti nebo 

smísení majetku společníků s majetkem společnosti. Dále srov. LOKAJÍČEK op. cit., s. 436. 
132 Srov. např. UDVAROS, K. Základní kapitál 1 Kč – dává to smysl? epravo.cz [online]. EPRAVO.CZ, 

akciová společnost, publikováno 24. 11. 2016 [cit. 28. 6. 2018]. Dále též PELIKÁN op. cit., s. 76–79. 
133 Obchodní zákoník v této souvislosti v § 59 odst. 2 vyžadoval u nepeněžitého vkladu „hospodářskou 

využitelnost ve vztahu k předmětu podnikání“. 
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základního kapitálu zvolí. Ostatně i praxe potvrdila nepraktičnost a tedy i nižší oblíbenost 

zakládání „jednokorunových s.r.o.“134 

4.6 Základní kapitál jako cílená překážka podnikání prostřednictvím 

s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že s.r.o. tvoří obligatorně základní kapitál, má jeho zákonem 

stanovená minimální výše vliv na dostupnost zakládání s.r.o. Zvýšením minimálního 

základního kapitálu se zakládání s.r.o. stává dražší a tedy nepřístupnější, jeho snížením 

se naopak tato forma podnikání zpřístupňuje, jeho výše tak může mít jistý „rdousící efekt“ 

na podnikatelskou aktivitu prostřednictvím s.r.o. Zákonodárce se v ČR přiklonil k druhé 

variantě, takže základní kapitál v budoucnu již nepředstavuje žádnou překážku podnikání. 

Tuto změnu však nelze hodnotit jednoznačně kladně z několika důvodů, které popisuji 

níže. 

Již před rekodifikací soukromého práva bylo možné setkat se v literatuře s názorem, 

že by společnosti s ručením omezeným neměly být zakládány tam, kde by bylo vhodnější 

provozovat danou činnost jako živnost fyzické osoby.135 Základní kapitál by pak měl být 

alespoň v takové výši, aby vzniku takových společností bránil.136 Zároveň by měl 

eliminovat vstup do ekonomického života takových společností, které by s velkou 

pravděpodobností došly brzy k úpadku (eliminační funkce základního kapitálu).137 

U akciové společnosti přitom tato funkce základního kapitálu zcela jasně platí, neboť 

akciová společnost je určena spíše pro větší a nákladnější podnikatelské projekty a její 

zakládání pro malé nebo přechodné záměry je spíše nežádoucí.138 To lze zároveň označit 

za jeden z důvodů, proč u akciové společnosti nedošlo ke snížení minimálního základního 

kapitálu.    

Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích naopak mluví o snaze zvýšit 

atraktivitu s.r.o., není však jasné, z jakého důvodu nebo oproti čemu má být její atraktivita 

zvýšena.139 Společnost s ručením omezeným je přitom dlouhodobě nejoblíbenější formou 

                                                 
134 O korunovou s.r.o. není valný zájem, základní kapitál totiž vypovídá o stabilitě firmy. news.youradio.cz 

[online]. Lagardère Active ČR, a.s., publikováno 8. 3. 2016 [cit. 28. 6. 2018]. Srov. též Obliba firem 

s nízkým kapitálem je na vzestupu, op. cit. 
135 ELIÁŠ 2005 op. cit., s. 171. 
136 Ibidem. 
137 ČERNÁ 2015 op. cit, s. 123.  
138 Srov. GRZIWOTZ, H. IN PRIESTER op. cit., s. 12. 
139 HAVEL op. cit., s. 84–85. 
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pro malé a střední podnikání v České republice, přičemž alternativu představuje 

především podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná nebo případně podnikání 

prostřednictvím akciové společnosti.140  

Díky svobodě usazování v Evropské unii lze zároveň uvažovat o konkurenci 

společností s ručením omezeným napříč právními úpravami v celé Evropě. Kvůli tomu 

zároveň nastal mezi zákonodárci v Evropě tzv. „race to the bottom“ (závod na dno), 

přičemž podstatou tohoto „souboje právních forem“ bylo nabídnout zakladatelům 

co nejpříznivější podmínky včetně nízkého minimálního základního kapitálu pro 

zakládání s.r.o., jinak by si mohli zvolit právní úpravu jiného státu.141 Dnes se však spíše 

ukazuje, že tento předpoklad byl mylný; ačkoliv z krátkodobého hlediska může levnější 

zakládací proces působit atraktivněji, zvýšené náklady spojené s použitím cizího práva, 

nutnost pronájmu sídla v jiném členském státě nebo náklady na zdanění tyto výhody více 

než vyvažují.142 Založení s.r.o. podle cizího práva přitom nemusí působit problémy pouze 

zakladatelům, ale i obchodním partnerům společnosti.143 Zároveň i některé ochranné 

instituty, které zavedl ZOK a které mají v praxi základní kapitál nahrazovat, způsobují 

zvýšení odpovědnosti statutárních orgánů a současně zvyšují požadavek na „bdělost“ 

společnosti při ochraně svých práv. To vše může pro společnost znamenat v dlouhodobém 

horizontu zvýšené náklady především na administrativu a právní pomoc, což je v přímém 

rozporu se snahou zákonodárce usnadnit a zlevnit podnikání prostřednictvím s.r.o. 

Příklad lze vidět u Ltd zakládaných pro podnikání v Německu, kdy už před liberalizací 

zakládání GmbH a zavedení UG nastal výrazný pokles zakládání Ltd, to vše v době, kdy 

se celkový počet zakládaných GmbH zvyšoval.144 

Dalším argumentem zrušení minimálního základního kapitálu je to, že brzdí 

podnikatelskou aktivitu. Brání totiž zakládání s.r.o. těm osobám, které si jeho složení 

nemohou dovolit. K tomu poznamenává Pelikán, zda „je vůbec vhodné vpouštět 

do ekonomického života a přiznávat beneficium majetkové oddělenosti někomu, kdo si 

                                                 
140 Srov. Společnost s ručením omezeným: Častý je jediný majitel. onbussines.cz [online]. Bispiral, s.r.o., 

publikováno 23. 6. 2014 [cit. 28. 6. 2018]. 
141EIDENMÜLLER, H. Die GmbH im Wettbewerb der Rechtsformen. Zeitschrift für Unternehmens- und 

Gesellschaftsrecht. 2007, č. 2, s. 197. Srov. dále PELIKÁN op. cit., s. 76–79. 
142 PELIKÁN op. cit., s. 77. 
143 MIRAS op. cit., s. 486. 
144 Gewerbliche Unternehmensgründungen nach Rechtsform. ifm-bonn.org [online]. Institut für 

Mittelstands-forschung Bonn, publikováno 2016 [cit. 28. 6. 2018]. 
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pro své podnikání nedokáže obstarat ani dvě stě tisíc korun?“.145 Lze se domnívat, 

že existují takové podnikatelské projekty, pro jejichž úspěšnou realizaci bude dostačovat 

i částka nižší, řádově i ve výši pouze několik desítek tisíc, nespatřuji však žádnou zřejmou 

výhodu v podnikatelských subjektech s jednokorunovým základním kapitálem (viz 

kap. 4.5). Z pohledu autorů zákona o obchodních korporacích lze naproti tomu namítat, 

že ustanovení o minimálním základním kapitálu v prakticky jakékoliv výši lze snadno 

obejít koupí ready-made společnosti, které jsou často de facto „jednokorunovými 

společnostmi“. Avšak nelze všem ready-made společnostem přisuzovat snahu obejít 

ustanovení o základním kapitálu, naopak jsou zpravidla využívány spíše za účelem 

vyvarování se zdlouhavého procesu zakládání.   

V německé odborné literatuře lze taktéž nalézt kritiku v souvislosti odstraněním 

minimálního základního kapitálu.146 Konkrétně je zmiňována vysoká „úmrtnost“ 

společností Ltd se sídlem v Německu, které byly často zakládány s malým nebo téměř 

žádným základním kapitálem. Tyto společnosti ale ve srovnání se stabilnějšími GmbH 

však často nepřežily prvních pár let svého ekonomického života.147 Podobně vychází 

ve srovnání i UG, již 3 roky po jejím zavedení došlo k výmazu více jak 7 % založených 

UG. K tomu je přitom třeba připočítat vysoký počet neaktivních UG, u nichž nedošlo 

k zániku, jelikož společníci nejsou z důvodu příliš nízkého základního kapitálu 

motivování rozdělením likvidačního zůstatku k tomu, aby na sebe vzali náklady 

na likvidaci společnosti.148        

Jak k této funkci poznamenává Pentz, minimální základní kapitál má dále 

od zakládání společností odradit osoby zcela bez podnikatelského plánu anebo dokonce 

s podvodným úmyslem, základní kapitál tak představuje tzv. práh serióznosti 

(Seriositätsschwelle).149 

4.7 Signalizační funkce základního kapitálu 

Podle výše základního kapitálu a rozsahu jeho splacení lze hodnotit, jak společníci 

vyjadřují ochotu majetkově se podílet na tvorbě počátečního kapitálu společnosti. 

                                                 
145 PELIKÁN op. cit., s. 77. 
146 RIEDER, M. S. § 5a Unternehmergesellschaft. IN FLEISCHER, H. (eds.) Münchener Kommentar 

GmbHG, 3. Auflage 2018, München: C.H.Beck, odst. 57–60. 
147 Ibidem. 
148 MIRAS op. cit., s. 487. 
149 PENTZ, A.; PRIESTER, H.; SCHWANNA, A. IN LUTTER op. cit., s. 45. 
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Společníci tím dávají najevo nejenom připravenost vložit své prostředky do společnosti, 

ale zároveň i důvěru ve vlastní podnikatelský projekt, neboť v případě jeho neúspěchu 

mají nárok na vrácení vložených prostředků až jako poslední.150 V literatuře lze naproti 

tomu nalézt argument, že většina zakládaných společností si volí právě základní kapitál 

v minimální výši a tedy o nějaké signalizační funkci nemůže být řeč.151 Právě po opuštění 

minimálního základního kapitálu nicméně tato funkce získává na důležitosti. Sotva lze 

totiž očekávat od věřitele, že bude investovat prostředky do podnikání, kvůli kterému 

sami společníci nechtějí riskovat žádné vlastní prostředky. Signalizační funkce 

základního kapitálu je zpravidla spojena s psychologickým efektem, který se projeví 

např. při zvyšování základního kapitálu, zejména pokud dojde ke zvýšení prostřednictvím 

kapitalizace pohledávek společníka.152 Vnímání základního kapitálu jako důležitého 

prvku pro serióznost společnosti lze sledovat i u širší veřejnosti153, je ale možné, že 

to může být způsobeno mylným chápáním základního kapitálu jako „pevné jistoty 

věřitele“ (k tomu srov. kap. 3.2.6). 

Nicméně, jak poznamenává Dvořák, ani vyšší základní kapitál nemusí představovat 

konkurenční výhodu při jednání o poskytnutí cizích zdrojů.154 Zkušení věřitelé (např. 

banky) totiž posuzují finanční zdraví společnosti podle jiných kritérií a na krátkodobou 

vypovídací hodnotu základního kapitálu se nebudou spoléhat.155 Tyto informace mohou 

zjistit zpravidla z výroční zprávy, ze zprávy auditora o ověření účetní závěrky 

a eventuálně i z ratingu společnosti.156 Informace o výši základního kapitálu může tak být 

i kontraproduktivní, neboť může neinformovanému věřiteli vytvářet falešné zdání 

bezpečí.157 Avšak povinně zveřejňované finanční výkazy  nejsou na rozdíl od výše 

základního kapitálu v obchodním rejstříku vždy k dispozici, podle společnosti Bisnode 

                                                 
150 Srov. ibidem. 
151 NIKOLEYCZIK op. cit., s. 238. 
152 PENTZ, A.; PRIESTER, H.; SCHWANNA, A. IN LUTTER op. cit., s. 52. 
153 Srov. např. „Působí značně nedůvěryhodně, aby byla realizace projektu za více než 200 miliónů svěřena 

společnosti, jejíž základní kapitál by pokrýval náklady leda tak na horské kolo.“ Kdo roztáčí ruské kolo 

na Smíchově? transparency.cz [online]. Transparency International – Česká republika, o.p.s., publikováno 

20. 7. 2016 [cit. 28. 6. 2018]. 
154 DVOŘÁK, T. Akciová společnost. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 747. 
155 Ibidem. 
156 Ratingem rozumíme posouzení dlouhodobé finanční situace společnosti podle stability společnosti, 

schopnosti plnit své závazky, vývoje cash flow a dále též podle předpokládaného hospodářského vývoje 

země, kde společnost podniká. Více viz. ČERNÁ 2006 op. cit., s. 84–85. 
157 Ibidem, s. 748.  
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nesplnilo za rok 2016 svoji informační povinnost více jak 69 % společností. Zároveň je 

nicméně riziko postihu ze strany rejstříkového soudu minimální.158 Tento podíl 

společností je každý rok vyšší a to i přes to, že dle judikatury může být nezveřejňování 

účetní závěrky posuzováno jako nekalosoutěžní jednání.159 

Poslední omezení signalizační funkce základního kapitálu vyplývá z jeho fixního 

charakteru. Pokud nedojde ke zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jeho výše 

zůstává stále stejná bez ohledu na jiné změny ve společnosti. Plynutím času anebo 

změnou společníků společnosti může dojít ke změně podnikatelského záměru nebo 

poměrů ve společnosti, přičemž základní kapitál tyto změny vůbec nereflektuje. 

Signalizační funkci základního kapitálu tedy nelze přeceňovat, navzdory tomu lze 

ale očekávat, že základnímu kapitálu bude značná část společnosti přikládat jistý význam 

(mj. i díky jeho snadné zjistitelnosti). České podnikatelské prostředí bude zpravidla více 

uvyklé na středoevropský (německý) konzervativní přístup, který si základní kapitál 

alespoň zčásti stále zachovává. Navíc v souvislosti se zrušením minimálního základního 

kapitálu s.r.o. lze uvažovat o faktickém posílení této funkce. Proto lze dle mého názoru 

signalizační funkci označit za převážně platnou, byť s některými výše uvedenými 

omezeními.  

4.8 Funkce pojítka smluvních prvků obchodní korporace 

Základnímu kapitálu lze za určitých okolností přisuzovat funkci pojítka smluvních 

prvků obchodní korporace. Tato funkce vychází z pojetí právnických osob jako 

konstruktů s prvky smluvního i institucionálního základu. Z historického hlediska lze 

přitom rozlišovat právnické osoby podle toho, zda byly založeny převážně na smluvním 

principu, nebo naopak na principu institucionálním. Mezi hlavní znaky smluvního pojetí 

se řadí odpovědnost společníků, rovnost hlasů a jednomyslnost hlasování, za prototyp 

takové společnosti lze označit především veřejnou obchodní společnost. Za jasný příklon 

k institucionálnímu pojetí právnických osob lze označit okamžik přiznání právní 

osobnosti, možnost rozdílné výše podílů, zavedení prvků omezeného ručení a především 

posílení kapitálového základu na úkor osobního. Nejvýrazněji se institucionální pojetí 

projevuje u akciové společnosti, o trochu méně též u společnosti s ručením omezeným. 

                                                 
158 Srov. Firmy se stále vyhýbají plnění informační povinnosti. bisnode.cz [online]. Bisnode Česká 

republika, a.s., publikováno 8. 2. 2018 [cit. 28. 6. 2018]. 
159 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 10. 2012, sp. zn. 3 Cmo 162/2012. 
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Výše uvedené však zároveň neznamená, že u kapitálových společnosti došlo k úplnému 

potlačení smluvního principu. Právě (fixní) základní kapitál lze označit jako pojítko, které 

smluvní prvky do jisté míry udržuje.160 

Základní kapitál je vzhledem k vkladové povinnosti společníků nutně tvořen vklady 

všech společníků. Vklad společníka přitom lze považovat za nejdůležitější součást 

materiálního projevu souhlasu se společenskou smlouvou. Splacením svého vkladu 

společník projevuje svoji vůli se na společnosti účastnit fakticky, nikoliv pouze formálně. 

Zároveň výše uvedené platí i v případě nového společníka, i ten totiž musí projevit svůj 

souhlas se společenskou smlouvou právnické osoby, jehož faktickým projevem je právě 

majetková účast společníka. Sám fixní základní kapitál je pak ve společenské smlouvě 

pevně ukotven, takže jakékoliv jeho zvýšení nebo snížení vyžaduje její změnu formálním 

způsobem. To ve svém důsledku posiluje funkci základního kapitálu jako pojítka 

smluvních prvků obchodní korporace. 

  

                                                 
160 ČERNÁ 2015 op. cit., s. 54. 
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5 Změny výše základního kapitálu 

5.1 Úvod 

Jak již bylo uvedeno, základní kapitál je představován fixní částkou, kterou lze 

změnit pouze taxativně vypočtenými formalizovanými způsoby aprobovanými právní 

úpravou. Na jeho výši nemají žádný vliv změny vlastního kapitálu společnosti ani změna 

vlastnictví jednotlivých podílů, takže z hlediska právní úpravy lze uvažovat buď 

o zvýšení, nebo o snížení základního kapitálu. V souladu s doktrínou nedotknutelnosti 

základního kapitálu a s ní souvisejícími předpisy na ochranu udržení základního kapitálu 

je především snížení základního kapitálu spojeno s propracovanou zákonnou úpravou 

ochrany věřitelů společnosti.   

5.2 Zvýšení základního kapitálu 

Zvýšení základního kapitálu představuje navýšení číselné hodnoty základního 

kapitálu spolu se zvýšením rozsahu vázaných zdrojů společnosti. Právní teorie rozlišuje 

dva způsoby zvýšení základního kapitálu, efektivní a nominální, případně jejich 

kombinaci. V případě efektivního zvýšení společnost přijímá nová plnění a rozšiřuje tak 

vlastní zdroje financování, v případě nominálního zvýšení se jedná pouze o účetní přesun 

prostředků a zvýšení vázaných zdrojů na úkor těch volných. Důvody zvýšení mohou být 

různé, mezi nejčastější důvody patří potřeba společnosti zvýšit vlastní finanční zdroje 

společnosti anebo změna v souvislosti se vstupem strategického investora 

do společnosti.161 Zvýšením základního kapitálu zároveň zpravidla dochází ke zvýšení 

důvěryhodnosti společnosti, a to i v případě zvýšení nominálního. Ačkoliv se totiž 

prostředky v případě nominálního zvýšení základního kapitálu reálně nezvýší, společnost 

se zavazuje určité prostředky převést na vázané zdroje a v budoucnu je tedy není možné 

vyplatit např. ve formě zisku.162 

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje dle § 171 odst. 1 písm. b) ZOK valná 

hromada dvoutřetinovou většinou všech společníků, přičemž rozhodnutí musí být 

osvědčeno notářským zápisem. Nově je též umožněno stanovit den účinnosti zvýšení 

                                                 
161 S účinností zákona o obchodních korporacích se lze setkat s novým důvodem zvýšení základního 

kapitálu. V případě potřeby vstupu nového společníka do společnosti s ručením omezeným, která má 

základní kapitál ve výši 1 Kč je třeba jeho zvýšení, neboť minimální zákonná výše každého podílu je též 

1 Kč.  
162 POKORNÁ, J. IN LASÁK op. cit., s. 1092–1093. 
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základního kapitálu, zápis do obchodního rejstříku je pak pouze deklaratorní. Efekt 

zvýšení však nesmí nastat až po zápisu zvýšení do obchodního rejstříku. Ochrana věřitelů 

při zvýšení základního kapitálu je podpořena jednak vkladovou povinností založenou 

usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to i kdyby bylo zvýšení 

neplatné nebo neúčinné, pokud by již bylo zapsáno do obchodního rejstříku (§ 217 ZOK), 

a jednak zákazem efektivního zvýšení základního kapitálu dle § 219 odst. 1 ZOK. 

Uvedené ustanovení zakazuje zvyšování základního kapitálu, pokud dosavadní peněžité 

vklady nebyly zcela splaceny, s výjimkou vytváření nových podílů. To ovšem znamená, 

že toto ochranné ustanovení lze za určitých podmínek obejít.163     

5.3 Snížení základního kapitálu 

Snížením základního kapitálu rozumíme snížení číselné hodnoty základního 

kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, přičemž zároveň se snižuje rozsah vázaných 

zdrojů společnosti. Podobně jako u zvýšení základního kapitálu rozlišujeme efektivní 

a nominální snížení základního kapitálu. V prvním případě se majetek vrací společníkům 

(výjimka ze zákazu vracení vkladů), v druhém případě pak dochází k pouhé účetní operaci 

(přesunu položek v rozvaze). Výše snížení základního kapitálu je limitována ustanovením 

§ 235 ZOK, podle kterého nesmí výše vkladu klesnout pod minimální částku určenou 

zákonem nebo společenskou smlouvou, ledaže by došlo k zániku vkladu. Nově je dle 

ustanovení § 234 ZOK možné i nerovnoměrné snížení vkladů, s tím však musí všichni 

společníci vyslovit souhlas. Samotné snížení základního kapitálu pak schvaluje valná 

hromada dvoutřetinovou většinou všech společníků (§ 171 odst. 1 písm. b) ZOK). 

V úpravě je dále akcentována ochrana věřitelů společnosti, přičemž společnosti se 

musí s věřiteli dohodnout na dodatečném zajištění jejich pohledávek nebo na tom, 

že takové zajištění nebudou požadovat. Pokud k takové dohodě nedojde, určí přiměřené 

zajištění v souladu s § 238 ZOK soud.164 V souladu s ustanovením § 237 ZOK 

má společnost přitom povinnost usnesení o snížení základního kapitálu zveřejnit 

a zároveň vyzvat známé věřitele, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti. Druhé 

jmenované přitom neplatí, pokud společnost snižuje základní kapitál pouze za účelem 

úhrady ztráty, neboť takové snížení aktuální pozici věřitelů neohrožuje. Podobně jako 

u zvýšení základního kapitálu zároveň platí, že zápis do obchodního rejstříku je pouze 

                                                 
163 POKORNÁ, J. IN LASÁK op. cit., s. 1099–1100. 
164 Srov. HAVEL op. cit., s. 115. 
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deklaratorní, nesmí však nastat před zvoleným dnem účinnosti snížení. Nakládat 

s uvolněnými prostředky však může společnost dle § 240 ZOK až po zápisu snížení 

do obchodního rejstříku.          

5.4 Shrnutí 

Výše popsaná úprava zaručuje, že základní kapitál je skutečně fixní údaj a k jeho 

změně dochází jen způsoby taxativně vypočtenými v zákoně.  Zároveň má za cíl zajistit, 

aby při zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebyli věřitelé nebo budoucí věřitelé 

společnosti poškozeni a aby k těmto změnám výše základního kapitálu nedocházelo 

v úmyslu vyvést ze společnosti peníze (nebo je ukrýt před věřiteli). To však v souvislosti 

s relativizací garanční funkce základního kapitálu v důsledku nezabraňuje poškození 

věřitelů, neboť existují snazší a méně veřejné způsoby vyvedení majetku ze společnosti. 

Zároveň se lze v literatuře setkat v kontextu výše uvedeného s relativizací potřeby 

formalizovaných pravidel o změně výše základního kapitálu.165 Vzhledem k tomu, 

že v ostatním úprava základního kapitálu dodržuje doktrínu reálné tvorby a zachování 

základního kapitálu (bez ohledu na jeho výši), je vhodné ji zachovat i v předpisech 

upravující změnu jeho výše. Nadto lze navíc předpokládat, že dokud bude trvat institut 

základního kapitálu, bude zároveň vyvstávat i potřeba změny jeho výše. Zachování této 

úpravy v zákoně o obchodních korporacích tedy považuji obecně za pozitivní. 

  

                                                 
165 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F. a kol. IN ŠTENGLOVÁ op. cit., s. 71. 
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6 Návrh změny zákona o obchodních korporacích 

a úvahy de lege ferenda 

6.1 Připravovaná novela zákona o obchodních korporacích ve vztahu 

k základnímu kapitálu 

Dne 23. 2. 2018 byl Ministerstvem spravedlnosti předložen vládě návrh novely 

zákona o obchodních korporacích. Dle předkládací zprávy ministerstva je cílem návrhu 

zákona zejména odstranění některých nedostatků, které při uplatňování zákona 

o obchodních korporacích vyvstaly z praxe.166 Ačkoliv tato novela tedy zatím nebyla 

schválena (návrh změny zákona byl rozeslán dne 14. 6. 2018 poslancům)167, považuji 

za vhodné se k ní vyjádřit, neboť reaguje na řadu nedostatků současné právní úpravy, 

které popisuji jako problematické i v této práci. Účinnost novely je v návrhu stanovena 

na 1. 1. 2020. 

6.2 Navrhované změny novely 

Návrh zákona reaguje na úpravu obsaženou v § 23 ZOK, která i pro základní kapitál 

ve výši 1 Kč stanovuje povinnost splácet peněžité vklady na zvláštní účet u banky, 

přičemž tato povinnost odpadá u základního kapitálu nepřekračujícího výši 20 000 Kč. 

V tomto případě totiž může být správcem vkladu např. notář, což má zároveň za cíl 

usnadnit proces zakládání.168 Novela dále reaguje na absenci (výslovného) ustavení testu 

základního kapitálu pro společnost s ručením omezeným jeho výslovným uvedením 

v § 40 ZOK.169 Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s tímto testem je dle návrhu 

zákona zdánlivé. Absence tohoto testu u společnosti s ručením omezeným byla přitom již 

                                                 
166 Předkládací zpráva ministerstva spravedlnosti k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 

Sb., a některé další zákony. Úřad vlády České republiky. [online]. Publikováno 27. 4. 2018 

[cit. 28. 6. 2018]. 
167 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Sněmovní 

tisk 207/0. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. [online]. Publikováno 14. 6. 2018 

[cit. 28. 6. 2018], úvodní strana. 
168 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé další zákony, včetně důvodové 

zprávy. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. [online]. Publikováno 27. 4. 2018 

[cit. 28. 6. 2018], s. 104. 
169 Ibidem, s. 112–113. 
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v minulosti předmětem značné kritiky odborné veřejnosti.170 Konečně lze v navrhovaném 

§ 40 odst. 6 ZOK spatřovat ustanovení na ochranu zachování základního kapitálu, když 

se zakazují některá bezúplatná plnění společníkovi nebo osobě jemu blízké (jakožto 

skrytá výplata zisku).171 Domnívám se však, že v praxi může být poměrně problematické 

určit, co pod toto ustanovení bude spadat. 

Co se týče úpravy minimální výše vkladu dle § 142 ZOK, dle návrhu zákona nebude 

již propříště možné stanovit vyšší minimální výši vkladu ve společenské smlouvě 

s vysvětlením, že pro takové stanovení minimálního vkladu není důvod. Ohledně právní 

úpravy zvyšování základního kapitálu se navrhuje zrušit výjimku obsaženou v § 219 odst. 

1 ZOK s odůvodněním, že umožňuje umělé zvyšování základního kapitálu bez ohledu 

na to, zda jsou peněžité vklady skutečně splaceny. Nově navrhované pravidlo má dle 

důvodové zprávy motivovat společníky ke splacení vkladů a zároveň „zdůrazňovat 

význam základního kapitálu“.172 

Poslední změnou, kterou považuji za významnou z hlediska základního kapitálu 

a ochrany věřitelů je návrh změny rejstříkového zákona v souvislosti s povinností 

zveřejňovat účetní závěrku v obchodním rejstříku dle § 21a zákona o účetnictví.173 Jak 

již bylo zmíněno v kap. 4.7, většina společností zapsaných v obchodním rejstříku neplní 

svoji informační povinnost a povinné dokumenty ve sbírce listin nezveřejňuje, a to 

i přesto, že jim hrozí dle rejstříkového zákona pořádková pokuta nebo dokonce zrušení 

s likvidací.174 Tento stav je navíc tím spíše nežádoucí, nakolik má s účinností zákona 

o obchodních korporacích dostatečná informovanost věřitelů (alespoň zčásti) nahrazovat 

ochranu poskytovanou základním kapitálem. Navrhovaná úprava umožňuje vedle 

stávajících sankcí zrušit i bez likvidace společnost, která nepředložila řádnou nebo 

mimořádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období a zároveň je 

„nekontaktní“. Nekontaktní společností se rozumí společnost, které nelze doručit výzvu 

k doplnění chybějících účetních uzávěrek do sbírky listin. Vzhledem k současné praxi 

rejstříkových soudů, které k sankcím za nedodržení informační povinnosti přistupují spíše 

                                                 
170 Srov. např. ČERNÁ 2012 op. cit., s. 329. 
171 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., včetně důvodové zprávy, op. cit, s. 114. 
172 Ibidem, s. 177. 
173 Ibidem, s. 278. 
174 Účetní závěrku za rok 2011 nezveřejnilo v řádném termínu 79 % firem. Tisková zpráva [online]. CRIF 

– Czech Credit Bureau, a. s. Publikováno 25. února 2013 [cit. 28. 6. 2018]. 
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výjimečně, lze očekávat, že praktický dopad zpřísnění bude spíše omezený. Jak 

poznamenává Hospodářská komora ČR, v situaci, kdy sám stát dosavadní sankce 

dostatečně nevyužívá (a ani o tom nevede podrobnou statistiku), neměl by stávající 

sankce zostřovat.175 Nutno ovšem podotknout, že v současné době je velmi drahé 

a neefektivní rušit nekontaktní společnosti s likvidací.176 Je sice pravda, že současná 

právní úprava nabízí pouze omezené prostředky sankcionování neaktivních společností 

bez majetku, ale ke zvýšení plnění informační povinnosti beze změn na straně 

rejstříkových soudů a častějšímu postihování nečinnosti společností nedojde. 

6.3 Shrnutí připravované novely zákona o obchodních korporacích 

Na rozdíl od některých předchozích novelizačních tendencí177 zákona o obchodních 

korporacích působí výše zmíněný návrh zákona ve vztahu k úpravě základního kapitálu 

méně radikálně, což hodnotím jednoznačně pozitivně. Z navržených změn je přitom 

zřetelné udržování právní úpravy pro reálné vytvoření a udržení základního kapitálu. Též 

výše zmíněná ustanovení ohledně zvýšení ochrany věřitele (např. test základního 

kapitálu) spolu s některými dalšími navrhovanými změnami (např. zákaz řetězení 

statutárních orgánů jakožto právnických osob v § 46 ZOK) mají své opodstatnění. Řešení 

nedostatečného zveřejňování účetních závěrek mělo být dle mého názoru zavedeno již 

dávno, lze ale polemizovat nad tím, jak výrazně se situace změní po přijetí novely. Podle 

vyjádření ministerstva bylo přitom zvažováno navržení přísnější varianty sankcionování 

pro nezveřejňující společnosti, bylo ale nakonec odmítnuto s odkazem na možné zneužití 

těchto opatření v rámci konkurenčního boje.178 Ačkoliv tedy nelze předem předvídat, jaké 

dopady bude mít novela (za předpokladu jejího přijetí) v praxi, obecně lze výše uvedené 

změny hodnotit převážně kladně. 

                                                 
175 Kdo státu nedodá účetní závěrku, může být zrušen. Hospodářská komora zjišťuje, nakolik stát využívá 

současný zákon a zda si nevynucuje dokumenty, které nijak nevyužívá. komora.cz [online]. Hospodářská 

komora ČR, publikováno 6. 6. 2018 [cit. 28. 6. 2018]. Srov. též Účetní závěrku za rok 2011 nezveřejnilo 

v řádném termínu 79 % firem, op. cit. 
176 Podle zprávy RIA činí celkové náklady na zrušení takové společnosti s likvidací přibližně 11 500,- Kč. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona 

č. 458/2016 Sb., a některé další zákony. Úřad vlády České republiky. [online]. Publikováno 27. 4. 2018 

[cit. 28. 6. 2018], s. 51–52. 

177 Srov. Stát chce zarazit zakládání firem s jednou korunou. novinky.cz [online]. Borgis, a.s., publikováno 

17. 1. 2015 [cit. 28. 6. 2018]. 
178 SLAVÍKOVÁ, L. Ministerstvo spravedlnosti. Legislativní odbor. [Telefonický rozhovor ze dne 

18. 6. 2018]. 
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6.4 Úvahy de lege ferenda 

Vzhledem k tomu, že základní kapitál je tradiční institut utvářený dlouhodobým 

vývojem, není snadné navrhnout takové jeho změny, které by mohly být obecně 

přijímány. Rád bych ovšem upozornil na některé problematické části úpravy, u kterých 

by dle mého názoru mohla být zvážena revize. 

Co se týče menších změn současné úpravy společnosti s ručením omezeným, 

mezery je nutné hledat jak v právní úpravě, tak ve faktickém poskytování některých 

služeb ohledně kapitálových společností. Navzdory avizovanému snižování byrokratické 

zátěže je trend spíše opačný, v některých ohledech došlo ke zpřísnění i zvýšení zátěže 

spojené se zakládáním s.r.o.179 V tomto ohledu tak vidím jistý prostor pro zlepšení. 

Otázka zvládání zátěže nápadu na rejstříkové soudy pak nemíří na změnu právní úpravy, 

jako spíše na zvýšení efektivity a zavádění systematizace procesů zápisů do obchodních 

rejstříků. 

Z hlediska koncepčních změn základního kapitálu lze dále uvažovat nad jeho 

výhodami i možností provedení. Jak vyplývá ze závěrů učiněných v kap. 4.6, mezi s.r.o. 

s minimálním nebo žádným základním kapitálem a s.r.o. s průměrným nebo 

nadprůměrným základním kapitálem lze vypozorovat několik rozdílů. První rozdíl 

spočívá v tom, že s.r.o. s minimálním nebo žádným základním kapitálem oproti těm 

kapitálově vybavenějším mají častější tendenci „nepřežít“ několik prvních let své 

existence, přičemž důvodem může být jak faktická podkapitalizace společnosti, tak určitý 

„morální hazard“ společnosti, neboť v případě úpadku je výše ztráty prostředků 

vložených do společnosti minimální. Navíc tyto společnosti mohou často sloužit účelům 

na hraně zákona nebo i za ním. Domnívám se, že tento rozdíl by měl být zohledněn 

i v právní úpravě. Je však nutné odmítnout snahy vrátit základní kapitál na původní 

úroveň pouze z důvodu, že pro karuselové a jiné podvody je snazší využívat právě 

společnosti s nízkým základním kapitálem.180 Za potenciální možnost podvodného 

jednání nesmí být trestáni ostatní podnikatelé, navíc zpětné zvýšení základního kapitálu 

                                                 
179 V souvislosti s přijetím zákona č. 368/2016, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony („AML zákon“), došlo ke zpřísnění identifikace vlastníků bankovních účtů. 

V současné době tak sice je možné založit s.r.o. na základě plné moci bez fyzické přítomnosti jejích 

zakladatelů, fyzická přítomnost zakladatelů je však všemi bankami v ČR vyžadována pro založení účtu této 

společnosti. 
180 Stát chce zarazit zakládání firem s jednou korunou, op. cit. 
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na 200 000 Kč by představovalo výrazný zásah do stability právního prostředí. Výraznou 

inspiraci pro snahu o nenásilné rozlišení výše uvedených typů s.r.o. lze přitom najít 

v německé úpravě základního kapitálu GmbH z roku 2008. Německý zákonodárce přitom 

nabídl způsob, jak odstranit tlak na snížení minimálního základního kapitálu a zároveň 

ovšem ponechat výhody, které z jeho zachování vyplývají. Zároveň tím došlo k posílení 

signalizační funkce základního kapitálu, kterou vyjadřuje odlišný firemní dodatek u UG 

a GmbH. Ze statistik zakládání nových společností v Německu vyplývá, že po reformě 

GmbH se počet zakládaných GmbH prakticky nezměnil, zvýšení počtu zakládaných UG 

pak lze připočíst na vrub snižujícímu se počtu začínajících živnostníků.181 Částečně se ale 

s nejvyšší pravděpodobností jedná o společnosti, které by bez zrušeného minimálního 

základního kapitálu vůbec nevznikly.182 

Český zákonodárce se reformou soukromého práva naopak přiklonil 

k angloamerickému liberálnímu modelu, který je založen na vyšší smluvní volnosti 

a odpovědnosti. Lze ovšem vyslovit názor, že z hlediska ekonomického i historického 

nám je mnohem bližší německá právní oblast. Zároveň lze hledat podobnost i v přístupu 

a očekávání jednotlivých uživatelů práva; i z tohoto úhlu pohledu se pak jeví jako 

vhodnější inspirace právem německým.183  

Nicméně zůstává otázkou, zda je vůbec možné současnou úpravu základního 

kapitálu s.r.o. výrazněji zrevidovat. Opětovné zpřísnění předpisů o minimálním 

základním kapitálu je (i za předpokladu nabídnutí levné varianty podle vzoru UG) 

mnohem obtížnější a koncepčně problematičtější, než jejich liberalizace. Z důvodu 

ekonomické a právní stability a zejména jistoty podnikatelského prostředí se tak nakonec 

musím přiklonit k názoru neprovádět výraznější revize tohoto institutu v českém právu 

a zaměřit se pouze na jeho precizaci a vyšší použitelnost (např. díky zjistitelnosti účetních 

údajů z obchodního rejstříku). Zároveň se však nemohu ubránit dojmu, že reformou 

soukromého práva byla nevyužita velká příležitost na zachování koncepce (minimálního) 

základního kapitálu za současného odstranění jeho (možného) rdousícího efektu 

na podnikatelskou aktivitu. 

  

                                                 
181 Gewerbliche Unternehmensgründungen nach Rechtsform, op. cit. 
182 Jedná se např. o startupové společnosti, které jsou založeny spíše na inovativním nápadu, než 

na vloženém kapitálu. 
183 Viz. ČERNÁ 2012 op. cit., s. 327. 
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Závěr 

Z historického exkurzu v úvodu této práce vyplývá, že základní kapitál představuje 

tradiční institut zejména kontinentálního práva, který byl již od počátku koncipován 

zejména jako protiváha omezeného ručení společníků. Společnost s ručením omezeným, 

která vznikla v německém právu jako alternativa k dražší akciové společnosti, tento 

institut převzala a úspěšně využívala více než jedno století. Zejména z tohoto důvodu pak 

po dlouhou dobu nedošlo v kontinentálním právu k žádné větší revizi tohoto institutu. 

Naproti tomu angloamerická právní oblast se vydala odlišným směrem, přičemž koncepci 

základního kapitálu maximálně zjednodušila a ochranu věřitelů nahradila jinými instituty. 

Především díky svobodě usazování právnických osob v Evropě a související diskuzi 

o významu základního kapitálu došlo k rozšíření vlivů angloamerické koncepce 

do právních řádů vícero států Evropy. Tento vliv nelze upřít ani české úpravě s.r.o., která 

přijetím zákona o obchodních korporacích zrušila minimální základní kapitál a zároveň 

přejala některé instituty na ochranu věřitelů. 

Definování základního kapitálu nečiní větší problém, neboť jeho základní znaky 

zůstávají stále stejné. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je tedy vyjádření 

souhrnu vkladů společníků v české měně, které je obligatorní a nejméně v zákonné 

minimální výši. Základní kapitál je účetní položkou na straně pasiv. Materiálně je možné 

hovořit o základním kapitálu jako o vyjádření souhrnu (v určitém smyslu) zápůjček 

společníků společnosti. Přesto se (zejména u laické veřejnosti) tradičně vyskytují mylné 

představy o základním kapitálu, které vychází z nepochopení skutečných funkcí 

a charakteru tohoto institutu.  

Nová právní úprava přinesla výraznou změnu oproti předchozí právní úpravě – 

zrušení minimálního základního kapitálu. To je však důsledkem, nikoliv příčinou 

zpochybňování základního kapitálu jako institutu ochrany věřitelů. Zákonná úprava 

základního kapitálu totiž neposkytuje účinné záruky, že společnost bude mít jak po svém 

vzniku, tak v průběhu své existence jakékoliv prostředky odpovídající výši základního 

kapitálu. Garanční funkci tedy základní kapitál neplní. Na druhou stranu ostatní úprava 

ohledně reálné tvorby a udržení základního kapitálu byla (s výjimkami např. v podobě 

testu základního kapitálu) zachována, což je pozitivní zejména vzhledem k vysokému 

počtu společností, které mají výrazně vyšší než minimální základní kapitál.  
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Základní kapitál neplní funkci měřítka zisku a ztráty, respektive údaje zjištěné 

v souladu s touto funkcí zpravidla nejsou pro společnost příliš praktické. Podobně lze 

vnímat problematicky i funkci míry účasti společníka na společnosti, i když v praxi 

je míra účasti ve společnosti často takto zjišťována a omezeně tedy nadále platí. 

Naopak funkci počátečního zdroje společnosti základní kapitál plní, neboť vklady, 

jakkoliv nízké, často představují jediný majetek, kterým je společnost zpočátku 

vybavena. Základní kapitál současně nepředstavuje žádnou překážku podnikání 

prostřednictvím s.r.o., toho však mohlo být docíleno i bez zrušení jeho minimální výše, 

např. podle německého vzoru. Ze statistik přitom vyplývá, že ani vyšší minimální 

základní kapitál nepředstavuje hlavní (a vůbec ne jedinou) překážku podnikání 

prostřednictvím s.r.o.  

Signalizační funkce základního kapitálu byla dále zrušením jeho minimální výše 

jistě posílena. Vzhledem k volnosti zakladatelů při výběru výše základního kapitálu musí 

být počítáno s tím, že jeho výše bude mít jistý psychologický efekt navenek. Z  teorie lze 

dovodit, že základní kapitál funguje jako pojítko smluvních prvků společnosti s ručením 

omezeným. 

Koncepce zvýšení a snížení základního kapitálu byla převzata tak, aby byla 

v souladu s koncepcí reálné tvorby a zachování základního kapitálu. Ochrana věřitelů při 

zvýšení či snížení je tak dle mého názoru dostatečná, neboť v praxi spíše dochází k jejich 

poškození jinými, snadnějšími způsoby vyvedení majetku ze společnosti. 

Práce se dále věnuje připravované novele zákona o obchodních korporacích, která 

zavádí několik úprav týkajících se základního kapitálu.  Z hlediska ochrany věřitelů 

a případně i nižší byrokratické zátěže pro podnikatele lze pozitivně hodnotit 

znovuzavedení testu základního kapitálu pro s.r.o., změnu úpravy splacení základního 

kapitálu do 20 000 Kč nebo úpravu snižování základního kapitálu. S velkým očekáváním 

lze hledět na navrhované změny ohledně povinnosti vkládání účetních závěrek do sbírky 

listin, i za předpokladu přijetí novely zákona však skutečnou použitelnost navrhované 

úpravy ukáže až praxe. 

Základní kapitál, jakkoliv tedy nemůže obstát jako jediný garanční prostředek 

ochrany věřitele, díky řadě dalších funkcí má smysl jeho další zachování v právní úpravě 

kapitálových společností. Ovšem žádný prostředek není s to garantovat, že věřitelé budou 

vždy ochráněni před ztrátou, která je neodstranitelnou součástí podnikatelského rizika. 
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Navíc ochrana základního kapitálu působí bez samotného přičinění věřitele, ostatní 

prostředky ochrany věřitelů působí za předpokladu iura vigilantibus, non dormientibus 

prosunt. To zvyšuje nároky na odpovědnost společníků a jednatelů, ale i věřitelů, ve svém 

důsledku to může představovat další zatížení pro především poctivé podnikatele. Řešení 

na odstranění tohoto problému přitom vypracoval zákonodárce v Německu, tedy v zemi 

s podobnou právní úpravou i srovnatelnou mentalitou podnikatelské veřejnosti. Český 

zákonodárce se nicméně institutu minimálního základního kapitálu u úpravy s.r.o. tak 

říkajíc „přes noc“ zbavil, dle mého názoru však tato změna nebyla vyvážena odpovídající 

protihodnotou. 

Z důvodu zachování podnikatelské a právní stability není vhodné implementovat 

velké změny nedávno reformované právní úpravy s.r.o. Funkčnost modelů úpravy s.r.o. 

lišících se především ve výši minimálního základního kapitálu by měla být podrobena 

dalšímu zkoumání a vyhodnocování. Pokud však bude takto učiněn závěr, že skutečné 

náklady a zatížení společníků a věřitelů novou právní úpravou nebyly sníženy anebo spíše 

vzrostly, nelze vyloučit ani znovuzavedení institutu minimálního základního kapitálu, a to 

i přes veškeré jeho nedostatky.  
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1 Seznam zkratek  

1. AG – Aktiengesellschaft (akciová společnost podle německého práva). 

2. ADHGB - Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch (všeobecný německý 

obchodní zákoník) 

3. druhá směrnice - Druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 

1976 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků 

a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 

druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při 

udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti 

těchto opatření. 

4. GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (společnost s ručením omezeným 

podle německého práva). 

5. GmbHG - Gesetz, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (zákon 

o společnostech s ručením omezeným v Německé spolkové republice). 

6. Ltd - Private Limited Company (společnost s ručením omezeným podle práva 

Spojeného království). 

7. NOZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

8. UG - Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - typ společnosti s ručením 

omezeným podle německého práva. 

9. ZOK – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 
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Základní kapitál společnosti s ručením omezeným 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá institutem základního kapitálu ve společnosti s ručením 

omezeným, jeho významem a smyslem. Cílem práce je přitom zhodnotit současnou 

právní úpravu, porovnat ji s úpravou základního kapitálu v jiných zemích (zejména 

v Německu) a navrhnout její konkrétní zlepšení. 

Nová právní úprava společnosti s ručením omezeným přinesla výraznou změnu 

oproti předchozí právní úpravě – zrušení minimálního základního kapitálu. To je 

důsledkem, nikoliv příčinou zpochybňování základního kapitálu jako institutu ochrany 

věřitelů. Garanční funkci totiž základní kapitál neplní, protože zákonná úprava 

základního kapitálu neposkytuje (a ani předchozí tak nečinila) účinné záruky, 

že společnost bude mít jak po svém vzniku, tak v průběhu své existence jakékoliv 

prostředky odpovídající výši základního kapitálu. Ostatní úprava ohledně reálné tvorby 

a udržení základního kapitálu byla (s výjimkami např. v podobě testu základního kapitálu) 

zachována, což je pozitivní zejména vzhledem k vysokému počtu společností, které mají 

výrazně vyšší než minimální základní kapitál. 

Práce dospívá k tomu, že z funkcí základního kapitálu platí zejména funkce 

signalizační, funkce počátečního zdroje a funkce pojítka smluvních prvků společnosti 

s ručením omezeným. Ostatní funkce plní základní kapitál jen omezeně, případně je 

neplní vůbec. Základní kapitál současně nepředstavuje žádnou překážku podnikání 

prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. 

Dále se práce věnuje úpravě zvýšení a snížení základního kapitálu, přičemž je 

konstatováno, že tato úprava dostatečně chrání aktiva tvořená základním kapitálem. Také 

je pojednáno o připravované novele zákona o obchodních korporacích, která zavádí 

několik úprav týkajících se základního kapitálu. Současná právní úprava základního 

kapitálu společnosti s ručením omezeným je v závěru práce podrobena kritice a současně 

jsou předloženy návrhy de lege ferenda, které uvažují o zavedení některých aspektů 

německé právní úpravy do českého právního řádu. 

 

Klíčová slova: základní kapitál, společnost s ručením omezeným, ochrana 

věřitelů  



 

Registered capital of a limited liability company 

Abstract 

This master thesis deals with the institution of the registered capital in a limited 

liability company, its meaning and its purpose. The aim of the master thesis is to evaluate 

the current legislation, to compare it with the adjustment of the registered capital in other 

countries (especially in Germany), as well as to propose its concrete improvements. 

The new legislation of the limited liability company is very different from the 

previous legislation; the abolition of the minimum registered capital is one change 

brought by the new legislation. This is the result, not the cause of questioning the 

registered capital as the creditor protection institute. The registered capital does not 

perform the guarantee function, because the regulation of the registered capital does not 

provide (and the neither did the previous Act) effective guarantees that the company will 

have funds corresponding to the amount of the registered capital after the establishment 

of the company as well as during the period of its existence. Other provisions concerning 

the actual creation and maintenance of the registered capital were (except, for instance, 

the registered capital test) preserved. This is positive, especially because of great number 

of companies that have significantly higher than the minimum registered capital. 

This thesis is based on the fact that the functions of the registered capital mainly 

include the signaling function, the function of the starting source and the function of the 

contractual elements bonding agent of the limited liability company. The registered 

capital either fulfils the other functions only partially, or not at all. Registered capital 

at the same time does not present any obstacles to doing business through a limited 

liability company. 

The thesis also deals with the adjustment of the increase and decrease 

of the registered capital, and it states that this regulation adequately protects the assets 

represented by the registered capital. It follows the forthcoming amendment 

to the Business Corporations Act, which will introduce several modifications concerning 

registered capital. The current legal regulation of the limited liability company's 

registered capital is subjected to some criticism at the end of the thesis. At the same time 

the thesis puts forward proposals de lege ferenda which examine the introduction 

of certain aspects of German law into the Czech legal order. 
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