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1. ÚVOD

1.1.

P EDM T RIGORÓZNÍ PRÁCE
V této rigoróгní práci se budu v novat problematice obchodního rejst íku

a to jak z pohledu hmotn právního, tak i г procesn právního, nebo rejst íkový
soudce na tвto oblasti úpravв nem že nahlížet odd len a také г d vodu, že
obchodní гákoník jako hmotn právní p edpis obsahuje n kolik procesn právních
ustanoví, nap íklad osobu oprávn nou podat návrh na ,,гápis“1 do obchodního
rejst íku, povinnost podat návrh na p íslušném formulá i atd. Hmotn právní i
procesn právní úprava obchodního rejst íku na první pohled není velmi obsáhlá,
avšak ve skutečnosti je tomu jinak, nebo n kolik desítek ustanovení obsažených
obchodním zákoníku v části první, hlav t etí, oгnačené ,,Obchodní rejst ík“ a
v občanském soudním

ádu v části t etí, hlav

páté, v ust.§ 200a a násl.

oгnačených ,, íгení ve v cech obchodního rejst íku“ jsou dopln na o adu
ustanovení naléгajících se roгt íšt n

v obchodním гákoníku či občanském

soudním ádu, nap íklad úprava obchodní firmв, vгnik obchodních společností,
úprava jednotlivých obchodních společností a družstev, smlouva prodeji podniku
atd., v cná p íslušnost, podmínkв íгení, opravné prost edkв atd., tak гvláštních
právních úpravách, jako je гákon o nadacích a nadačních fondech, p ísp vkových
organiгacích, p em nách atd., což гp sobuje roгt íšt nost právní úpravв, tím i
složitost pro účastníkв íгení, a n kdв i pro samotné rejst íkové soudce.
O гvolení tohoto tématu jsem nemusela dlouho p emýšlet a to гejména
z d vodu, že po absolvování právnické fakultв Univerгitв Palackého v Olomouci
jsem nastoupila jako asistentka soudce na odd lení obchodního rejst íku u
Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde jsem také n kolik let p ed tím p sobila
jako vвšší soudní ú ednice. Samoг ejm to nebвl d vod jediný, avšak гásadní,
nebo г n j všechnв ostatní vвplвnulв, tedв гejména proniknout hloub ji do
problematikв obchodního rejst íku a to jak г pohledu teoretického, tak i
praktického a pokusit se p inést nové pohledв гejména na n která sporná

1

Není-li stanoveno jinak, je touto legislativní гkratkou mín n jak návrh na гápis do obchodního rejst íku, návrh na гápis
гm n, tak i návrh na výmaг г obchodního rejst íku.
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ustanovení, tak abв tato práce bвla p ínosem nejen pro m samotnou, ale také pro
všechnв, kte í si jí budou číst.
1.2.

ÚČEL RIGORÓZNÍ PRÁCE
V ím, že tato práce mi umožní гískat hlubší poгnatkв nejen teoreticko-

právní, ale i praktickoprávní a po jejím dopsání budu schopna se na adu institut
podívat také z jiného pohledu, který m že být p ínosný nejen pro mou praxi, ale i
pro následný vývoj obchodního rejst íku a s novým odborn jším nadhledem
budu schopna odpov d t na oprávn nost kritik na obchodní rejst ík a гároveň
budu schopna nastínit možnosti, jak гmoderniгovat obchodní rejst ík tak, abв
kritik ubývalo a na tento institut bвlo pohlíženo jako na p ehledný, sroгumiteln
upravený, hodnov rný a tedв poгitivní nástroj právní jistotв a d v rв
v podnikatelské prost edí.
Obchodní rejst ík je oгnačován гa jeden гe гákladních institut , které
mají гa cíl гajistit beгpečnost a transparentnost podnikatelského prost edí. M l
bв tedв p edevším sloužit podnikatel m a ve ejnosti v bec. Často je mu však
vвtýkána složitost, náročnost, гdlouhavost íгení, nep edvídatelnost roгhodnutí,
гápisв neodpovídající skutečnému stavu atd.
Na гáklad toho je proto často vnímán spíš jako p ekážka ekonomického
r stu a d vod pro odraгení гahraničních investor . Prost ednictvím této práce se
tedв budu snažit odpov d t гejména na otáгkв, proč je rejst íkové íгení stále
kritiгováno, jedná se o oprávn né a podložené kritikв, či se jedná o poг stalosti
kritik z dob vгniku obchodního rejst íku na počátku ř0.let dvacátého století
гp sobené neгnalostí současné právní úpravвť
1.3.

METODOLOGIE
P i vвtvá ení této práce jsem se nejprve гam ila na sebrání právních

norem a informačních гdroj
internetových гdroj

pocháгejících г odborné literaturв a článk ,

nap . ůSPI, BECK on-line, školení a konгultací

s odborníkв na tuto problematiku. Následn jsem si tвto гdroje roгd lila podle
oblastí, kterými se postupn ve své práci budu гabývat a podrobila jsem je
vlastnímu zkoumání a v souvislosti s tím jsem si zaznamenávala relevantní
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mвšlenkв, které jsem následn hloub ji studovala v jednotlivých materiálech a
dosažené poгnatkв jsem se snažila konfrontovat s postoji jiných subjekt
гahraničními právními úpravami, abвch na гáklad

a

toho mohla formulovat

vlastní návrhв ešení pro vвjád ení konkrétního p ínosu této práce.
Ve své práci se tedв budu snažit nejen o ucelený pohled na institut
obchodního rejst íku, гhodnocení současného právního stavu, ale hlavn na
гáklad гískaných teoretických i praktických гkušeností se budu snažit p inést
nové pohledв na гkoumanou oblast a nové možnosti ešení budoucí právní
úpravy.
1.4.

STAVBA RIGORÓZNÍ PRÁCE
Na гačátku se v roгsahu odpovídajícímu účelu své práce гam ím na

historický vývoj obchodního rejst íku a nastíním historický vývoj a tradice,
z nichž současná právní úprava obchodního rejst íku pocháгí, nebo

pi

zkoumánít této problematikв je velmi d ležité se poohlédnout do minulosti, a to
nejen z d vodu právní analýгв současného právního stavu, ale i p i гamвšlení se
nad úpravou de lege ferenda.
Po úvodní části se n co málo гmíním i o komunitárním právu, гejména
evropském právu obchodních společností a poгastavím se také nad n kterými dle
mého náгoru výгnamnými novelami obchodního rejst íku, гejména pr lomovou
novelou provedenou гákonem č. 216/2005 Sb.
Následn se budu v novat samotné jak hmotn právní tak i proscesn právní úprav

obchodního rejst íku, tedв roгboru nejd ležit jších institut

charakteriгujících obchodní rejst ík, principв, na nichž je rejst ík гaložen,
problematikou гápis a samotného rejst íkového íгení. Tato část bв m la být jak
teoretická, tak se v ní budu pozastavovat nad spornými výkladovými instituty a
гároveň se je pokusím analвгovat a tím naplnit jeden г hlavních cíl této práce.
Vzhledem k roгsahu kladeném na tuto práci nechci podrobn ji гabíhat do
institut

souvisejících

s obchodních

rejst íkem,

гejména

do

nesporn

vвkládaných otáгek, ale považuji гa nutné se alespoň гmínit o jiných rejst ících
-4-

vedených soudв, jako nap íklad o rejst íku obecn prosp šných společnostech,
nadačním rejst íku atd.
V návaгnosti na pojednání české právní úpravв se budu v novat i
гákladními гnakв vedení obchodních registr

v jiných zemích, zejména ve

Spolkové republice N mecko a Slovenské republikce a okrajov se гam ím i na
francouzskou, britskou a jiné evropské úpravy.
V гáv ru práce se pokusím гamвslet nad možnými východisky budoucí
právní úpravy, resp. souvisejícího rámce novotvorby a v samotném гáv ru se
budu гabývat гhodnocením současné právní úpravв, otáгkami na oprávn nost
kritik na institut obchodního rejst íku a pokusím se гhodnotit, гda se mi alespoň
částečn poda ilв naplnit cíle mé práce či nikoli.

Rigoróгní práce reflektuje platnou právní úpravu ve гn ní 1.7.2010.
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2. HISTORIE OBCHODNÍHO REJST ÍKU

2.1. MůTRIKY CECHOVNÍCH KUPC Ě od 13.stol. )
Zárodkв rakouského Ě tedв i českého ě obchodního rejst íku je možné dle
Dr. ůntonína rвtí e Randв spat ovat již ve 13.století ve m stech italských
( Florencii, Lucce aj. ), a to v matrikách cechovních kupc vedených pro pr kaг
p íslušnosti k cechu, poгd ji pro гápis společností a prokur. P vodn nebвlв
rejst íkв t etím osobám p ístupné; poгd ji sloužilв též k гápisu komanditist a
prokurist ; s účinkв publicitв se setkáme až v 17. století.2 Vedení t chto rejst ík
profesními organiгacemi se ostatn v Itálii гachovalo do dnešní dobв, kdв v Itálii
je obchodní rejst ík Ě Registro del Commercio ě veden obchodními
pr mвslovými komorami Ě v současné dob

a

se jedná o Italskou obchodní

komoru).
2.2. OBCHODNÍ KNIHY ( od konce 15.stol. )
Hospodá skв a podnikatelskв živá st edov ká Itálie, stejn

jako jiné

oblasti, kde si kupecký stav udržel vliv již od počátku st edov ku Ě nap . oblasti,
kde obchodní život bвl kontrolován politickв vlivným spolkem hanгovních
m stě, ovlivnilв vývoj sm rem k novodobému obchodnímu právu. Zde se
udrželв, pop .vгnikalв a roгvíjelв se takové právní institutв, které dnes adíme do
práva obchodních společností nebo firemního práva apod. Pro nástin vývoje
obchodních rejst ík je nutné гejména гmínit, že již ve st edov ké Itálii bвla
známa právní povinnost kupc vést obchodní knihy.3
V Českém království se od konce 15. století, гejména však v 16. a 17.
století objevilв n které obchodn právní institutв, kdв pro vývoj obchodního
rejst íku je nutné гmínit již výše uvedený institut obchodních knih a p ípadn i

2

RANDA,Antonín. Soukromé obchodní právo rakouské (1908). Praha:NAKLADATEL J.OTTO KNIHKUPEC, 1908.s.87.ISBN 978-

80-86775-14-2.
3

ELIÁŠ/BEJČEK/HůJN/JEŽEK a kol.Kurs obchodního práva, Obecná část, Soutěžní právo, 5.vydání.Praha: C.H.Beck, 2007.

s.22.ISBN 978-80-7179-583-4.
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institut obchodních společností.4 Institut povinného vedení obchodní knih k nám
pronikl z Itálie. V této souvislosti stojí také гa гmínku vвdání tгv. komerčního
patentu z r.1732, jimž bвla гavedena tгv. kupecká matrikule, jímž se mj.
sledovalo oslabení cechovních organizací. S patentem lгe spojovat počátkв
živnostenského a rejst íkového práva v našich гemích.
2.3. COLBERTOVO Nů ÍZENÍ O POZEMNÍM OBCHOD
Ve druhé polovin 17. stol. ve Francii гa vládв Ludvíka XIV. bвlo
vвdáno tгv. Colbertovo na íгení o poгemním obchod , které upravovalo
povinnost obchodník p edkládat k registraci výtah společenské smlouvв a ten
pak musel být гve ejn n, jinak bв smlouvв bвly neplatné. Význam publicity
obchodního rejst íku lгe spat ovat již v této dob . Praxe časem ale ukáгala, že
pro vývoj obchodních vгtah

již právní úprava гe 17.stol. nepostačuje. Na

počátku 1ř.století Ě 1Ř07 ě proto vгnikl Napoleonský obchodní гákoník, který již
obsahoval mnohem propracovan jší právní úpravu rejst íku sloužícího k evidenci
podnikatelských subjekt a také se velmi blížící současnému pojetí obchodního
rejst íku.5
2.4. OBCHODNÍ REGITR ( od 1.7.1863 )
Stejnou pot ebu, která bвla ve Francii vвjád ena obchodním гákoníkem
z roku 1Ř07, poci ovalo v tomto období i Rakousko-Uhersko, jehož součástí bвlo
v 1ř.stol. také úгemí nвn jší České republikв. V Rakousku byly v té dob již
vedenв evidence výгnamné pro beгpečnost obchodu, ale гakotvené pouгe
v r гných ádech, jako bвl sm nečný ád г roku 1717 upravující postup pro
protokolární гápisв plných mocí společností podepsaných všemi společníkв,
nebo císa ský patent г roku 1725, který гavedl povinnost registrace obchodník a
jimв ud lených plných mocí, anebo sm nečný patent г roku 1736, který již
4

ELIÁŠ/BEJČEK/HůJN/JEŽEK a kol.Kurs obchodního práva, Obecná část, Soutěžní právo, 5.vydání.Praha: C.H.Beck,

2007.s.39.ISBN 978-80-7179-583-4.
5

K vývoji právní úpravв obchodního rejst íku. Použito г:

[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MnCYvvNpqK8J:www.aplikovanepravo.cz/clankypdf/44.pdf+hospod%C3%A1%C5%99
sk%C3%BD+z%C3%A1kon%C3%ADk&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjz40gpbX95ICEPxyM_wHOqEiOTXdWIbyifBH6x0
DUSr9tuHqk0AUNUDtmVsvBcrtYVRUOPmAN7hfo1kituhtdZo_CkVM46Yi4_dxts03sJq4N0goSXMFSCrJ4JJPtGoH2TKHj&sig=AH
IEtbQCcZ3VzJxWYRGN_mvkf2vk_MVskw]

-7-

гavedl jednotné rejst íkové právo. Pr mвslovému roгvoji, který nastal
v 1ř.století již tato právní úprava nemohla postačovat a proto i v Rakousku bylo
roгhodnuto гpracovat urвchlen obchodní гákoník.6
Obchodní rejst ík v současném pojetí jako evidence kupc a obchodních
společností bвl tedв гaveden v českých гemích obecným гákoníkem obchodním
uvedeným гákonem гe dne 17.12.1Ř62 pod číslem 1/1Ř63 .г. s účinností od
1.7.1863.7 Obchodní гákoník гrušil tém

všechnв ádв týkající se evidence

obchodník . Obchodní rejst ík pak definoval Malovský-Wenig jako ve ejné
knihв, do kterých se гapisují d ležité skutečnosti právnické týkající se kupc a
obchodních společností, гa tím účelem, abв bвlв učin nв ve ejn гnámými a aby
byly vedeny v patrnosti.8 V období od 1.7.1863 do 1.1.1951 platil uvedený zákon
č. 1/1Ř63

.г., který obsahoval nejprve tгv. uvoгovací část, kde úprava

obchodního registru bвla obsažena v části ,,O registrech obchodních a o
smluvách manželských“, hledíc ke kupc m a společnostem obchodním, v ust.§§
10 až 1Ř. V samotném obchodním гákoníku navaгujícím na uvoгovací část bвl
obchodní rejst ík upraven v kniгe první ,,O obchodnictvu“, v oddílu ( rozdílu )
druhém, oгnačeném ,,O registrech obchodních“, v článku 12.-14.
Postupв p i гaložení a vedení obchodního registru Ě vedení obchodního
rejst íku soudв bвlo pravd podobn

гavedeno práv

tímto obchodním

гákoníkemě bвlв upravenв гvláštním právním p epdpisem a to na íгením
Ministerstva obchodu a spravedlnosti ze dne ř.3.1Ř63, č.27/1Ř63 .г., které se
stalo účinné od 1.4.1Ř63, tedв o t í m síce d ív, než nabвl účinnosti samotný

6

K vývoji právní úpravв obchodního rejst íku. Použito г:

[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MnCYvvNpqK8J:www.aplikovanepravo.cz/clankypdf/44.pdf+hospod%C3%A1%C5%99
sk%C3%BD+z%C3%A1kon%C3%ADk&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjz40gpbX95ICEPxyM_wHOqEiOTXdWIbyifBH6x0
DUSr9tuHqk0AUNUDtmVsvBcrtYVRUOPmAN7hfo1kituhtdZo_CkVM46Yi4_dxts03sJq4N0goSXMFSCrJ4JJPtGoH2TKHj&sig=AH
IEtbQCcZ3VzJxWYRGN_mvkf2vk_MVskw]
7

V 19. století se obchodní právo platné v Čechách na Morav a v české části Sleгska vвvíjelo shodn s právem

platným ve vlastním Rakousku a ostatních neuherských částech monarchie. P ijetím obchodního гákoníku č. 1/1Ř63
.г., s platností pro celé P edlitavsko, bвla unifikace obchodního práva v neuherských zemích habsburské monarchie
dokončena.
8

Malovský-Wenig,ů.P íručka obchodního práva. Československý Kompas v Praze, 1947,s.65.
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obchodní гákoník. Toto na íгení bвlo гrušeno гákonem č. 100/1ř50 Sb., o
podnikovém rejst íku.
Obchodní rejst ík bвl гaveden p i každém obchodním soudu, pro firmy
jednotlivc

dle formulá e ů, pro firmв společenské dle formulá e B, každý

s osmi údaji Ě sloupci ě: číslo firmв, den гápisu, гn ní firmв, místo hlavního a
odšt pného гávodu, jména prokurist , právní pom rв společnosti, odvolání se ke
spis m rejst íkovým a jiné гápisв, vč. Svatebních smluv společník . Zm nou
uvedeného na íгení Ministerstva obchodu a spravedlnosti v roce 1906 byly
гavedenв oddílв ů pro kupce jednotlivc a ve ejné obchodí společnosti, oddíl B
pro firmв akciových společností a komanditních společností na akcie a oddíl C
pro firmв společností s ručením omeгeným. Sloupc bвlo již jedenáct, nap íklad
došlo o roгší ení údaj o výši гákladního jm ní Ě kapitálu ě, o akciích, o roгsahu
splacení vklad u společník společnosti s ručením omeгeným, o doгorčí radu
atd. Rejst íkв bвlв samoг ejm psánв ručn , p ihláškв se mohlв podávat do
protokolu nebo podáním ve form soudn nebo notá skв ov ené. Bвla již také
vedena kniha p íloh, nap . se společenskými smlouvami. Zm nв se provád lв
p eškrtnutím k ížem a novým гápisem ,,co možná stručn a гároveň tak г eteln ,
abв o tom nebвlo žádné pochвbnosti“. Výkon гápis bвl provád n ú edníkem
k tomu гvlášt

гp sobilým s urychlením.9 Do listin v obchodním registru

гapsaných bвlo možné nahlédnout a žádat opis či potvrгení o nich. Zápisв do
register obchodních bвlo nutné гve ejnit v listech ve ejných a to beг odkladu.
Obdobn jako dnes v ust. § 200b odst.3 o.s. . bвla гákonem stanovena povinnost
soud m, notá m, živnostenským ú ad m atd. oгnámit obchodnímu soudu
p estoupení p edpis či užívání nep íslušné firmв. Na roгdíl od současné právní
úpravв, která umožňuje rejst íkovým soud m uložit po ádkovou pokutu pro
neuposlechnutí výгvв soudu ke sd lení skutečností nebo p edložení listin
pot ebných pro roгhodnutí, nebo pro nep edložení listin náležejících do sbírkв
listin, bвla tehdejší úprava po ádkových sankcí p ísn jší, nebo

po ádkové

pokutв bвlв také ukládánв гa užívání nep íslušné firmв a nedodržování
požadovaných p edpis . Po ádková pokuta mohla být uložena až poté, co soud
učinil výгvu k náprav , na kterou nebвlo poгitivn reagováno. Toto ust. bвch

9

MYSLIL,Stanislav.Právní úprava obchodního rejst íku. Bulletin advokacie: 2002, č.10,s.22.
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srovnala se současným гn ním ust.§ 2ř odst.6 ObchZ, kdв sankce гa nedodržení
p íslušných p edpis je možnost гrušení společnosti s likvidací, avšak také je
pot eba nejprve podnikatele vвгvat ke гjednání nápravв a stanovit mu
p im enou lh tu k náprav . Po ádkovou pokutu dnes ale nelгe uložit гa užívání
nep íslušné firmв. Ochrana firmв jak bude pojednáno níže Ě kapitola 6 ě je
гajišt na jinými právními prost edkв. Pokutв bвlв stanovenв v rozmezí od 10-ti
až po 300 гlatých a nep ipadlв jako dnes státu, ale pro chudé té osadв, kde
obchodní soud m l sídlo.
Po vгniku Československé republikв v roce 1ř1Ř nebвlo možné ihned
nahradit rakouské гákonв novými českými. Zákonem č. 11/1ř1Ř Sb.г.a n.,
гnámý jako ,,recepční гákon“ bвl p evгat rakouský právní ád. N které гm nв
rakouské úpravy v oblasti obchodního rejst íku bвlв provedenв na íгením vládв
č. 3ř7/1ř1ř Sb., гe dne 17.7.1ř1ř, jímž se гm nilв p edpisв o uve ejňování
rejst íkových гápis , účinným od 24.7.1ř1ř.10 Uve ejňování od té dobв
probíhalo v tгv. Úst edním oгnamovateli.
Po skončení druhé sv tové válkв bвlo nutné podstatnou m rou гp esnit
гápisв podnikatel

v obchodním rejst íku, nebo

v pr b hu válkв mnoho

гapsaných subjekt

p estalo existovat, гejména t ch, jejichž společníci se

nevrátily z koncentračních tábor . Další podnikatelské subjekty zanikly po roce
1945 v souvislosti s odsunem občan n mecké národnosti. Za tím účelem bвl
p ijat гákon č. 22/1ř4Ř Sb., o n kterých opat eních v oboru rejst íkového práva.11
Jedním z posledních meгník

ve vývoji všeobecného obchodního

гákoníku a souvisejích p edpis , гejména týkajících se obchodního rejst íku, bвla
doba po roce 1ř4Ř. Zm na politického sвstému v Československu po roce 1ř4Ř a
10

11

Cit. ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní rejstřík po novele.Praha:ASPI,2005.s.11.ISBN 80-7357-115-3.
K vývoji právní úpravв obchodního rejst íku. Použito г:

[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MnCYvvNpqK8J:www.aplikovanepravo.cz/clankypdf/44.pdf+hospod%C3%A1%C5%99
sk%C3%BD+z%C3%A1kon%C3%ADk&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjz40gpbX95ICEPxyM_wHOqEiOTXdWIbyifBH6x0
DUSr9tuHqk0AUNUDtmVsvBcrtYVRUOPmAN7hfo1kituhtdZo_CkVM46Yi4_dxts03sJq4N0goSXMFSCrJ4JJPtGoH2TKHj&sig=AH
IEtbQCcZ3VzJxWYRGN_mvkf2vk_MVskw]
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p echod na centráln plánovanou ekonomiku гnamenalв úpadek i pro obchodní
rejst ík. Pojem obchodní rejst ík bвl nahraгen pojmem podnikový rejst ík.
Všeobecný obchodní гákoník m l pom rn podrobnou právní úpravu
obchodního rejst íku. O propracovanosti všeobecného obchodního гákoníku
sv dčí to, že na našem úгemí platil až do 1.ledna 1ř51, kdв nabвl účinnosti
гákon č. 141/1ř50 Sb., občanský гákoník, který mimojiné гrušil i obchodní
гákoník a jiné právní p edpisв dosud platné, nevвhovující politickému
totalitnímu režimu.
2.5. PODNIKOVÝ REJST ÍK
2.5.1. PODNIKOVÝ REJST ÍK dle ObčZ Ě od 24.Ř.1ř50 ě
Do konce roku 1950 platily v československém právním

ádu

obchodn právní úpravв obsažené v Čechách a na Morav v obchodním zákoníku
pro гem rakouské г r.1Ř63 a na Slovensku obchodní гákoník pro гem uherské
z r. 1Ř75. Oba tвto гákoníkв bвlв гrušenв občanským гákoníkem č. 141/1ř50
Sb., účinným od 1.1.1ř51, tj. který nabвl účinnosti až po té, co nabвl účinnosti
гákon č. 100/1ř50 Ě účinnost od 24.Ř.1ř50ě, o podnikovém rejst íku a který bвl
posléгe гm n n гákonem č. 67/1ř5Ř Sb., novela гákona o národních podnicích a
n kterých jiných hospodá ských organiгacích. Tím právní úprava obchodního
registru bвla nahraгena úpravou podnikového rejst íku. Obchodní právo bвlo
považováno v té dob гa neslučitelné s marxistickým pojetím práva, a proto
odstran no г československého právního ádu. Občanský гákoník opustil obecný
pojem vlastnictví a nahradil je po sov tském vгoru sвstémem, v n mž vlastnictví
socialistické bвlo preferováno p ed vlastnictvím individuálním a nejvвšší
preferenci

v rámci

socialistického

vlastnictví

m lo

státní

socialistické

vlastnictví.12 Provád cím p edpisem k tomuto гákonu bвlo na íгení ministra
spravedlnosti č. 124/1ř50, kterým se vвdávalв podrobn jší p edpisв o
podnikovém rejst íku.

12

KOPÁČ, Ludvík. Příručka obchodního práva. PROSPEKTUM 1992.s.9.ISBN 80-85431-35-1.
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2.5.2. PODNIKOVÝ REJST ÍK dle HZ Ě od 1.7.1ř64 ě
V roce 1ř64 bвl občanský гákoník nahraгen t emi гákoníkв,
tj.

občanským

гákoníkem,

hospodá ským

гákoníkem

a

meгinárodního obchodu, p ičemž jejich úpravв bвlв na sob

гákoníkem
neгávislé.

S účinností od 1.7.1ř64 do 1.1.1řř2 bвla tedв právní úprava podnikového
rejst íku p evгata do гákona č. 10ř/1ř64 Sb., hospodá ský гákoník Ědále jen
HZ), ve spojení s provád cími p edpisв13 a adou гvláštních p edpis , které často
nep ímo noveliгovalв úpravu obchodního rejst íku14. Je nutné si však uv domit,
že v této dob se nehovo ilo o obchodním rejst íku, ale гákonodárce používal
pojem podnikový rejst ík.
Hospodá ský гákoník bвl celkem čtrnáctkrát noveliгován. V této kapitole
se budu гabývat гejména právní úpravou ve гn ní гákona č. 53ř/1řř1Sb.,
tj. posledním stavem p ed гrušením hospodá ského гákoníku гákonem č.
513/1řř1 Sb., obchodním гákoníkem, pokud výslovn nebude uvedeno jiné
гn ní.
Podnikový rejst ík bвl upraven v ust. §§ 107 až 112 a 3ř3 HZ; vвhláškou
Ministerstva spravedlnosti č. 114/1ř64 Sb., o podnikovém rejst íku Ěúčinnost od
1.7.1ř64; гrušeno 1.1.1řř2ě; na íгením vládв Československé socialistické
republikв č.4Ř/1ř7Ř Sb., o vedení podnikového rejst íku pro obvod krajského
soudu v Bratislav a pro obvod M stského soudu v Bratislav Ě účinnost od
1.7.1ř7Ř ě a ad

гvláštních právních p epis , nap . гákonem Federálního

shromážd ní č.42/1řŘ0 Sb., o hospodá ských stвcích se гahraničím Ě účinnost od
1.7.1řŘ0 ě a гákonem č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád.
V ust. § 107 HZ bвl stanoven poгitivní a negativní výčet гapisovaných
subjekt , účinkв гápisu organiгací do podnikového rejst íku, kým je podnikový
rejst ík veden a který den lгe považovat гa den гápisu do podnikového rejst íku.
13

Provád cími p edpisв bвlв nap .vвhl.Ministerstva spravedlnosti č. 114/1ř64 Sb., o podnikovém rejst íku, ve гn ní гákon č.72/1967 a

č. 72/1ř70 Sb., a na .vládв ČSSR č. 4Ř/1ř7Ř Sb.; §16 na .vládв ČSSR č.ř1/1ř74 Sb., o organiгaci výrobních hospodá ských jednotek a o
jejich statutech; na .vládв č.4Ř/1ř70 Sb., o vedení podnikového rejst íku pro obvod krajského soudu v Bratislav a pro obvod m stského
soudu v Bratislav .
14

D ležité je гmínit nap .г č.72/1ř70 Sb., o n kterých opat eních týkajících se podnikového rejst íku.
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P vodn

se do podnikového rejst íku neгapisovalв soukromé obchodní

společnosti a soukromí podnikatelé a to samoг ejm г d vodu, že neexistovalв
Ě гapisovalв se až na гáklad poslední novelв HZ po r.1řŘř ě. Do podnikového
rejst íku se dle ust.§ 107 HZ гapisovalв státní podnikв, družstevní organiгace,
společné

podnikв,

hospodá ská

provoгovnв národních výbor

гa íгení

občanských

sdružení,

drobné

s právní subjektivitou, Československé státní

dráhy, podniky zahraničního obchodu, obchodní společnosti Ě na гáklad
poslední novelв HZ po r.1řŘřě a další subjektв, o nichž to stanovil гákon. Do
podnikového rejst íku se гapisovalв též odšt pné гávodв a další organiгační
jednotkв organiгace, o nichž to stanovil гvláštní p edpis. Ve t etím odstavci
uvedeného ustanovení bвl uveden negativní výčet гapisovaných subjekt , tj. do
podnikového rejst íku se neгapisovalв: Státní banka československá, Úst ední
banka družstev a svaгв družstev, pop ípad

i jiné organiгace. Negativní

vвmeгení гapisovaných osob mohlo být dále uvedeno v právním p edpisu
upravujícím vгnik dalších organiгací. V odstavci druhém uvedeného ustanovení
bвlo stanoveno, že fвгické osobв oprávn né podle гvláštních právních p edpis
k podnikatelské činnosti Ě dále jen “podnikatel“ě a obchodní společnosti se
гapisují do гvláštních oddíl podnikového rejst íku.
Podnikový rejst ík bвl stále veden rejst íkovým soudem. P sobnost soud
ve v cech obchodního rejst íku bвla stanovena гvláštním právním p edpisem a to
již гmín nou vвhláškou č.114/1ř64 Sb., o podnikovém rejst íku, kde v ust.§ 10
odst.1 bвlo stanoveno: Podnikový rejst ík vede okresní soud v sídle krajského
soudu Ě rejst íkový soud ě pro organiгace, které mají sídlo v obvodu tohoto
krajského soudu.

Podnikový rejst ík pro obvod m stského soudu v Praze a

krajského soudu v Praze vedl obvodní soud pro Prahu 1; pro obvod krajského
soudu v Plгni okresní soud Plгeň-m sto; pro obvod krajského soudu v Brn
okresní soud Brno-m sto. Vláda mohla stanovit, že podnikový rejst ík vede jiný
orgán. Toto ust. je nutné vykládat ve spojení s provád cími p edpisв, na které
odkazovalo ust.§ 112 HZ a dále ve spojení s ust.§ 360a odst.5 HZ, kde byla
stanovena možnost vгniku nové socialistické organiгace na гáklad smlouvв o
sdružení, která se гapisovala do podnikového rejst íku a s adou гvláštních
právních p edpis . Vгhledem k výše uvedenému lгe tvrdit, že právní úprava
podnikového rejst íku nebвla гcela p ehledná.
- 13 -

Zápisв do podnikového rejst íku m lв, stejn jako nвní dvojí povahu a to
konstitutivní a deklaratorní.15 Konstitutivní povaha гápis

organiгací do

podnikového rejst íku bвla p vodn stanovena v ust.§ 19 HZ. Toto ustanovení
bвlo гrušeno гákonem č. 72/1ř70 Sb., o n kterých opat eních týkajících se
podnikového rejst íku a nahrazeno novou úpravou, kdy v ust.§ 1 г.č. 72/1ř70 Sb.
bвlo stanoveno: ,, Organiгace, které se гapisují do podnikového rejst íku, mohou
nabývat práv a гavaгovat se ode dne гápisu do podnikového rejst íku. Toto
ustanovení se nevгtahuje na organiгace г íгené podle гákona č. 11ř/1ř4Ř Sb., o
státní organiгaci гahraničního obchodu a meгinárodního гasílatelství. Dnem
zápisu je den, v n mž bвl гápis do podnikového rejst íku povolen usnesením
soudu p íslušného vést podnikový rejst ík Ě rejst íkový soud ě, není-li v zakládací
nebo г iгovací listin nebo jiném aktu o гaložení nebo г íгení stanoven den
poгd jší.“16 Tedв až na jednu výjimku17 obecn platilo, že гápis do podnikového
rejst íku m l konstitutivní povahu, stejn jako dnes v tšina гápis do obchodního
rejst íku. Dle ust.§ 2 гákona č. 70/1ř70 Sb., se гapisovalв také národní výborв,
které provoгovalв podnikatelskou činnost ve svých drobných provoгovnách. Na
гápisu národního výboru do podnikového rejst íku však neгávisel vгnik
гp sobilosti národního výboru k práv m a povinnostem; гápisem však vгniklo
jeho oprávn ní гahájit činnost v drobných provoгovnách. Zákon č. 70/1ř70 Sb.
bвl гrušen гákonem Národního shromážd ní č. řŘ/1řŘŘ Sb., kterým se m nil a
doplnil hospodá ský гákoník, kdв v ust.§ 107 odst.3 bylo stanoveno:
,,Organiгace, které se гapisují do podnikového rejst íku, mohou nabývat práv a
гavaгovat se ode dne гápisu do podnikového rejst íku. To neplatí pro organiгace
г íгené гákonem.“
Zapisované skutečnosti bвlв upravenв v ust.§ 10Ř HZ. Obligatorn
zapisovaly do podnikového rejst íku nap .

se

гp sob гaložení nebo г íгení

organiгace Ě právnické osobв ě, den jejího vгniku, náгev, sídlo, identifikační
číslo, p edm t činnosti, oгnačení statutárních orgán nebo гástupc Ě s uvedením
15

Konstitutivní гápisв jsou p edpokladem existence určitého právního stavu, tedв tento právní stav гakládají.

Zápisв, které mají

deklaratorní povahu, určitý právní stav pouгe osv dčují, ale neгakládají jej.
16

Ust.§ 1 odst.1,2 г.č. 72/1ř70 Sb., o n kterých opat eních týkajících se podnikového rejst íku

17

Jedinou výjimku stanovil г.č. 72/1ř70 Sb., pro organiгace г íгené podle г.č. 11ř/1ř4Ř Sb., o státní organiгaci гahraničního obchodu a

mezinárodního zasílatelství.
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funkcí a jmen ě, гp sob, jak гa organiгaci podepisují, a ud lení prokurв a гánik
prokurв, hodnota majetku vlastního nebo sv eného organiгaci Ě právnické
osob ě p i jejím гaložení nebo г íгení Ě jm ní ě, pokud právní p edpis stanovení
takové hodnotв ukládá. U družstevních organiгací se гapisovalo též, jak jejich
členové p ispívají k úhrad

vгniklých гtrát. Do podnikového rejst íku se

гapisovala samoг ejm i гm na nebo гánik skutečností uvedených v p edchoгích
odstavcích, sloučení, splвnutí, roгd lení, гrušení organiгace, гavedení p ímé
správy a správce státního podniku, vstup organizace do likvidace, likvidátor a
jeho гp sob гastupování a podepisování. U obchodních společností se do
podnikového rejst íku гapisovalo i prohlášení konkursu.

ada výše uvedených

skutečností se гapisuje do obchodního rejst íku i na гáklad současné platné
právní úpravв, avšak jedná se jen o malý гlomek dnes гapisovaných skutečností.
Bohužel se dnes setkáme s p ípadв, kdв v obchodním rejst íku jsou гapsánв
skutečnosti, které se гapisovalв do podnikového rejst íku na гáklad HZ, avšak
které se dle současné právní úpravв do obchodního rejst íku neгapisují, nap íklad
se jedná o гp sob гaložení nebo г íгení organiгace, což je v rozporu s platnou
právní úpravou. Kroky k náprav гe stranв rejst íkových soud čin nв nejsou, či
jen velmi г ídka, nebo není dostatečný aparát, abв m l čas se t mi nesouladв
гabývat a odstraňovat je. Roгhodujících ú edník je v ad p ípad tak málo, že
jsou rádi, kdвž stíhají roгhodovat o návrгích v гákonem stanovených lh tách,
pop . návrгích svých koleg v rámci гástup , natož abв se гabývali t mito
nesouladв. Současný laxní postoj soud k této otáгce není správný, a m lo bв
dojít k posílení rejst íkového aparátu, nap íklad jen osobв, které bв kontrolovalв
postupn

гápisв v rejst íku a následn

bв činilв krokв k odstran ní všech

nesoulad , abв výpisв г obchodního rejst íku bвlв aktuální, jednotné a v souladu
s platnou právní úpravou.
O

íгení ve v cech podnikového rejst íku platilo ust. občanského

soudního ádu. Zápisв do podnikového rejst íku se dle ust.§ 10ř HZ provád lв
jak na návrh гakladatele, nebo osobв, jíž se гápis týká, tak bвl rejst íkový soud
oprávn n гahájit íгení i ex offo, гejména k dosažení shodв meгi гápisв
v rejst íku a skutečným stavem. Soud bвl povinen гkoumat, гda jsou spln nв
p edpokladв k provedení гápisu vвžadované гvláštními právními p edpisв, гda
p edm t činnosti nebo jeho гm nв jsou ve shod s oprávn ním schváleným nebo
- 15 -

vвdaným p íslušným orgánem a гda bвl ud len též souhlas, bвl-li nutný podle
гvláštních právních p edpis . Pokud návrh na гápis do podnikového rejst íku
podala organizace nebo likvidátor, musel být podepsán statutárním orgánem,
pop ípad likvidátorem; jejich podpis musel být ú edn ov en, ale jen v p ípad
jejich prvního návrhu v či soudu.
Zm na režimu po roce 1989 znamenala i zahájení procesu budování
obchodního práva, jehož tradice bвla p erušena po dobu více než čtв icet let.
Obnova právního ádu poté, co na úгemí dnešní České republikв bвl гm n n
politický sвstém, гnamenala velké úsilí p ipravit alespoň гákladní podmínkв pro
roгvíjení se podnikání гa podmínek b žných v zemích s roгvinutým tržním
hospodá stvím, a to ve velmi krátké dob . Novela hospodá ského гákoníku
provedená гákonem č.103/1řř0 Sb., kterým se m ní a doplňuje hospodá ský
zákoník, doplnila i část pátou upravující podnikový rejst ík jako nutné p echodné
ustanovení, než bude p ijat již p ipravovaný obchodní гákoník. Nutnost
urвchleného p ijetí obchodního гákoníku nesla s sebou i n které problémв, které
bylo nutno odstanit následnými novelizacemi.
2.6. OBCHODNÍ REJST ÍK Ě od 1.1.1992 )
Transformace hospodá ství a celé společnosti v bec, k níž docháгí po
listopadu 1řŘř, vвžaduje p edevším adekvátní legislativní гakotvení, které
vychází z princip tržní ekonomikв a demokratického právního státu. Ve své
podstat se jedná o opravdový legislativní p elom, o principiální p ebudování
československého

právního

ádu.

Nový

obchodní

гákoník

p edstavuje

komplexní, sвstémovou úpravu obchodních a podnikatelských vгtah . Jde o
kvalitativn

novou гákonnou úpravu kodexového tвpu. Hospodá ské právo

v dosavadním

regulativním

pojetí

je

nahrazováno

obchodním

právem

v soukromoprávním pojetí.18 Hospodá ské právo bвlo spojeno s administrativn
direktivním

íгením

hospodá ství,

které

гnemožňovalo

roгvoj

tržního

hospodá ství. Koncepce hospodá ského гákoníku bвla proto nepoužitelná pro
úpravu obchodních vгtah v tržním hospodá ství. Občanský гákoník bвlo také

18

KOSINA a kol. Obchodní zákoník, komentář. Praha:SEVT Praha a nakladatelství FRANCES, 1991.s.13.ISBN 80-7049-024-1.
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nutné podstatným гp sobem noveliгovat, abв se p iгp sobil nové povaгe
hospodá ského sвstému.19
Platná právní úprava obchodního rejst íku navaгuje na p edchoгí úpravu
podnikového rejst íku obsaženou v HZ, i na Rakousko-Uherskou, je stále
гaložena na koncepci vedení rejst íku soudв Ě p vodn ust.§ 27 odst.3 ObchZ ě,
avšak ší eji stanoví roгsah гapisovaných skutečností Ě p vodn ust.§ 2Ř ObchZ ě.
Platná právní úprava obchodního rejst íku je upravena гejména гákonem
č. 513/1řř1 Sb., obchodní гákoník. íгení ve v cech obchodního rejst íku a jeho
organiгační гabeгpečení je upraveno гákonem č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní
ád, vвhláškou č. 250/2005 Sb., o гávaгných formulá ích na podávání návrh na
гápis do obchodního rejst íku, vвhláškou č.37/1řř2 Sb., o jednacím ádu pro
okresní a krajské soudв, instrukcí Ministerstva spravedlnosti č.j.505/2001 – Org.,
kterou se vвdává Vnit ní a kancelá ský ád pro okresní a krajské soudв, гákonem
č. 54ř/1řř1 Sb., o soudních poplatcích, гákonem č. 1Řř/1řř4 Sb., o vвšších
soudních ú ednících, гákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, p ísedících a
státní správ soud a na íгením vládв č. 503/2000 Sb., o Obchodním v stníku.
Obchodního rejst íku se ovšem dotýká také celá ada jiných právních p edpis ,
které гejména určují, které osobв se nad rámec obchodního гákoníku гapisují do
obchodního rejst íku pop . do jiných rejst ík vedených soudв, nap . гákon o
státním podniku, o společenství vlastník

jednotek, o nadacích a nadačních

fondech atd. Dalšími nemén d ležitými ve ejnoprávní p edpisв jsou jak trestní
zákoník20, upravující trestné činв související s institutem obchodního rejst íku a
živnostenský гákon, upravující n které podmínkв pro výkon funkce statutárního
orgánu obchodních společností, živnostenská oprávn ní k p edm t m podnikání
atd.
Jak bвlo již výše ečeno, obchodní rejst ík navaгuje na podnikový rejst ík,
kdy tato kontinuita je vвjád ena v ust.§ 76Ř odst.1 ObchZ, kde je stanoveno, že s
s účinností obchodního гákoníku, tj. od 1.1.1řř2 гápisв v podnikovém rejst íku

19

KOPÁČ, Ludvík. Příručka obchodního práva. PROSPEKTUM 1992.s.12.ISBN 80-85431-35-1.

20

Zákon č. 40/200ř Sb., trestní гákoník , účinnost od 1.1.2010; Obchodního rejst íku se mohou týkat trestné činв jako: § 251

neoprávn né podnikání; § 254 гkreslování údaj o stavu hospoda ení a jm ní.
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považují гa гápisв v obchodním rejst íku. Právnické osobв, které se гapisovalв
do podnikového rejst íku, se od účinnosti obchodního гákoníku гapisují dle ust.
§ 76Ř odst.2 ObchZ do obchodního rejst íku. Pokud se právnické osobв či
organiгační složkв jejich podnik гapisují do obchodního rejst íku, ale ke dni
účinnosti obchodního гákoníku nebвlв гapsánв v podnikovém rejst íku, bвlв tвto
osobв povinnв dle ust.§ 76Ř odst.4 ObchZ podat návrh na гápis a to do 6 m síc
od nabвtí účinnosti obchodního гákoníku. Zápis m v podnikovém rejst íku, které
neodpovídalв novým ustanovením obchodního гákoníku, uložil гákon povinnost,
aby byly uvedeny do souladu s t mito ustanoveními nejpoгd ji do jednoho roku
od účinnosti obchodního гákoníku. Bohužel se setkáme s p ípadв, kdв tak
učin no nebвlo a jak už bвlo výše ečeno je pot eba, abв rejst íkové soudв
гm nilв sv j laxní postoj k odstraňování t chto nesoulad . Soud má v tomto
p ípad jak možnst učinit podn t na obchodní oddl lení ke гrušení společnosti
s likvidací pro neodstran ní roгporu meгi гápisem v obchodním rejst íku
a donucujícími ustanoveními obchodního zákoníku dle ust.§ 29 odst.6 ObchZ,
tak dle mého náгoru m že v ad p ípad гahájit íгení ex offo dle ust.§ 200b
odst.1 o.s. . k odstran ní nesouladu meгi skutečným Ě právnímě stavem a stavem
zápisu v obchodním rejst íku. Osobn mohu íci, že pokud v rámci íгení naraгím
na takové nesouladв, tak se jimв snažím v rámci časových možností гabývát.
Postupuji tak, že nejprve společnost vвгvu ke гjednání nápravв ve stanovené
lh t s poučením o možnosti гrušení s likvidací. Pokud se jedná o společnosti,
které jsou stále činné, pak nesoulady odstraní. V ad

p ípad

se jedná o

společnosti, které nesouladв neodstraní a navíc jsou гjišt nв další nesouladв,
jako гm nв v adresách společník a statutárních orgán , úmrtí společník či
statutárních orgán , neexistence sídla, гrušení p edm t podnikání atd. Pokud
n který гe гjišt ných nesoulad jde odstanit íгením ex offo, pokusím se ho
odstranit, jinak učiním podn t ke гrušení společnosti s likvidací dle ust.§ 29
odst.6 ObchZ. Tím však pravomoc rejst íkového soudu končí a následn nastává
další problém, kdв obchodní odd lení v cn a místn p íslušného krajského
soudu roгhodne na гáklad t chto podn t

o гrušení společnosti s likvidací,

jmenuje likvidátora v tšinou г ad statutárních orgán , roгhodnutí dá na v domí
obchodního rejst íku k zápisu likvidace do obchodnímu rejst íku a rejst íkový
spis společnosti je následn гaložen do spisovnв soudu, kde adu let leží, aniž bв
bвlв čin nв krokв k likvidaci. Čeho tím bвlo tedв dosaženoť Společnost, ač bвla
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гrušena, stále existuje, má právní subjektivitu a m la bв činit jen krokв sm ující
k likvidaci, avšak se m žeme také setkat s p ípadв, kdв společnost místo krok
k likvidaci vede kroky k dalšímu гadlužování podvodným jednáním, nečiní
kroky k likvidaci a k jejímu výmaгu nedocháгí.

ešením bв mohlo být stanovení

lh tв k provedení likvidace, kterou bв soud mohl vвjímečn prodloužit. Pokud
bв statutrní orgán nebo společník likvidaci v dané lh t neprovedl, soud bв mu
mohl uložit po ádkovou pokutu nebo ho г funkce odvolat a jmenovat likvidátora
z ad insolvenčních správc , kterému bв bвla také stanovena lh ta. Na гáklad
obchodního гákoníku likvidátor m г ad insolvenčních správc

však náleží

odm na, která je v ad p ípad vвplácena гe státního roгpočtu, a proto soudв
k jmenování insolvenčních správc

částo neradв p istupují, i kdвž je to

efektivn jší. To bв se mohlo гm nit tím, že bв se гvýšilв soudní poplatkв
v rejst íkovém íгení, гe kterých bв část mohla být speciáln vвmeгena pro
odm nв insolvenčním správc m гa provád ní likvidací společností.
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3.

VLIV

KOMUNITÁRNÍHO

REJST ÍK

A

PRÁVA

VÝZNAMNÉ

NA

NOVELY

OBCHODNÍ
OBCHODNÍH

REJST ÍKU

3.1. ÚVOD
Jedním гe гásadních prvk evropské integrace je ekonomická integrace,
která se projevuje гejména ve vвtvo ení vnit ního trhu. Ten je гaložen na čtв ech
svobodách – volném pohвbu гboží, pracovních sil, kapitálu a služeb, které tvo í
гáklad společného ekonomického prostoru, kde bв se m lo umožnit provád t
hospodá skou činnost гa stejných podmínek ve všech členských státech. Pro
гvýšení právní jistotв p i podnikání a umožn ní nerušeného roгvoje podnikání na
vnit ním trhu bвlo nutné do jisté mírв upravit n které aspektв činnosti
obchodních společností na nadnárodní úrovni. Evropská komise proto koncem
šedesátých let minulého století гačala p edkládat návrhв sm rnic upravujících
n které aspektв práva obchodních společností, které bвlв posléгe p ijatв
Radou.21
Hlavním cílem evropské úpravв obchodních společností je tedв odstranit
nap tí meгi jednotnými pravidlв vnit ního trhu a právem upravujícím postavení a
činnost obchodních společností, které vвcháгí г národních režim . V právu
obchodních společností se používá t í metod ke sblížení právních úprav Ě právní
integrace ), tj. metody harmonizace, metody vzájemného uznávání právních
subjekt

a metodв jednotné Ě jediné ě právní úpravв. P evládá metoda

harmoniгace práva, která nemá гa účel vвtvo ení jednotné či jediné úpravy
obchodních společností, ale sladit úpravв obsažené v jednotlivých právních
ádech členských stát , p edevším vвtvo ením rovnocenného standardu právní
ochranв, гejména společník , akcioná

a t etích osob.22 V této kapitole se budu

гabývat sm rnicemi, které bвlв p ijatв jako sm rnice o právu obchodních
společností a které výгnamn ovlivnilв i úpravu obchodního rejst íku.

21

HORDÁL P., ALEXANDER J. Evropské právo obchodních společností.Praha:LINDE PRAHA,a.s., 2005.s.19.ISBN 80-7201-520-6.

22

TICHÝ a kol. Evropské právo, 3.vydání. Praha:C.H.Beck, 2006.s.646.ISBN 80-7179-430-9.
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K harmoniгaci práva obchodních společností bвlo гatím p ijato 13
sm rnic. Úprava neгahrnuje veškeré právo obchodních společností, nýbrž se
koncentruje na kapitálové společnosti, гejména na společnosti akciové. Obsahem
úpravв jsou n které institutв roгhodné pro standard právní ochranв Ě formální a
materiální publicita, statutární orgánв společnosti, otáгkв platnosti a neplatnosti
společnosti atd. ě. Pro pot ebв této práce se гam ím na sm rnice, které výraгn
ovlivnilв úpravu obchodního rejst íku.
3.2. PRVNÍ SM RNICE
První sm rnice naгývaná také tгv.publikační, č. 6Ř/151/EHS 23 byla
prvním harmoniгačním počinem Evropských společenství v oblasti civilního
práva. Podstatn bвla noveliгována sm rnicí Evropského parlamentu a Radв
2003/5Ř, гe dne 15.července 2003 a nakonec bвla гrušena a nahraгena novou
sm rnicí Evropského parlamentu a Radв č.200ř/101/ES, гe dne 16.гá í 200ř.
První sm rnice upravovala t i гákladní oblasti a to obchodn právní
publicitu vвbraných forem společností Ě část I ě, jednání jménem společnosti
Ě část II ě a neplatnost společnosti Ě část III ě. Ustanovení čl.1 první sm rnice
vвmeгovalo okruh společností, na n ž jsou členské státв povinnв sm rnici
aplikovat. Jednalo se o v tšinu druh

kapitálových společností, kdв Česká

republika bвla povinna aplikovat sm rnici na společnosti s ručením omeгeným a
akciové společnosti. Navгdorв tomu v tšina stát , včetn

České republikв,

vгtáhla sm rnici Ě nebo alespoň její část ě na podstatn širší okruh subjekt .
Část I sm rnice obsahovala pravidla obligatorní publicitв. Stanovila
údaje a dokumentв, které muselв společnosti, na n ž se sm rnice vгtahovala,
publikovat a гp sob, jakým tak muselв učinit. Publikace tedв musela být učin na
jak skrг úst ední registrв dané гem Ě v ČR Obchodní rejst ík ě, skrг ú ední
v stníkв Ě v ČR Obchodní v stník ě a také skrгe údaj uvád ných na obchodních
listinách. D ležitou součástí t chto pravidel bвl princip dobré vírв t etích osob
jednajících v d v e ve гve ejn né údaje. T mto požadavk m sm rnice
23

První sm rnice Radв гe dne ř.3.1ř6Ř o koordinaci ochranných opat ení гa účelem dosažení jejich rovnocennosti ve Společenství, která

jsou vвžadována v členských státech od společností ve smвslu čl.5Ř odst.2 Smlouvв, na ochranu гájm společník a t etích osob,
Ú .v st.č.L065, 14/03/1ř6Ř, str.Ř-12, CELEX Nr.31968L0151.
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odpovídala úprava obchodního rejst íku, včetn

sbírkв listin, obchodního

v stníku, princip poгitivní i negativní materiální publicitв a náležitosti
obchodních listin, jak o tom bude podrobn ji pojednáno níže.
Obligatorní publicita se týkala i účetních гáv rek, na které také dopadala
první sm rnice a dále ji v této části doplnila a up esnila čtvrtá Ě bilanční ě24a
sedmá Ě o auditorech ě sm rnice25.
Jak již bвlo výše ečeno, bвla první sm rnice noveliгována sm rnicí
Evropského parlamentu a Radв 2003/5Ř, гe dne 15.července 2003, na гáklad
které došlo k zásadní гm n гp sobu vedení obchodních rejst ík v členských
státech Evropské unie, včetn

České republikв. Její t žišt

spočívalo

v modifikaci článku 3 první sm rnice Ě гp sob provedení publicitв ě, гejména
v dopln ní nových pododstavc ve druhém a t etím odstavci. Členským stát m
bвlo tak uloženo гajistit od 1.1.2007 plnou elektroniгaci vedení obchodních
rejst ík . Veškerá podání doručená soudu po 1.lednu 2007 bвla tedв nutná vést
v elektronické podob a dle sm rnice také archivovat výlučn v elektronické
podob . Tišt ný obchodní rejst ík m l p estat existovat, alespoň pokud jde o
skutečnosti гapisované do rejst íku či ukládané do sbírkв listin na гáklad žádosti
doručené po uvedeném datu. Bohužel ješt v současné dob i podání učin ná
elektronickou formou jsou tišt ná do rejst íkových listinných spis , tedв v této
části není sm rnice do dnešního dne, alespoň u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, napln na.
Novela první sm rnice se výгnamn dotkla i

ust. čl.3 odst.5. Jeho

modifikované гn ní ukládalo váгat účinkв materiální publicity u elektronicky
vedených národních v stník , resp.sвstém jich nahraгujících, již v okamžiku
elektronického гve ejn ní. Za гmínku stojí také nov upravený jaгвkový režim,
který novela гavedla skrгe nový čl.3a, kdв členské státв bвlв nadále oprávn nв
požadovat, abв bвl obchodní rejst ík veden a podání čin na v ú edním jaгвku
24

Čtvrtá sm rnice Radв гe dne 25.července 1ř7Ř, гaložená na čl.54 odst.3 písm.gě Smlouvв, o ročních гáv rkách n kterých forem

obchodních společností Ě 7Ř/660/EHSě, Ú .v st.č.L 222, datum:0Ř/14/7Ř, str.11-31, CELEX Nr. 3197L0660.
25

Sedmá sm rnice Radв гe dne 13.června 1řŘ3,гaložená na čl.54 odst.3 písm.gě Smlouvв, o konsolidovaných účetních гáv rkách

Ě Ř3/Řř1/EHSě, Ú .v st.č.L 1ř3 г 18.7.1983, str.1-17, CELEX Nr.31983L0349.
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daného státu, resp.v n kterém г ú edních jaгвk , je-li jich více. Vedle toho byla
členským stát m stanovena povinnost umožnit společnostem гakládat do
obchodního rejst íku a publikovat dokumentв též v cizím jazyku, jednalo-li se o
n který г ú edních jaгвk Evropských společenství.
Nakonec bвla první sm rnice k 21.10.200ř гrušena a nahraгena novou
sm rnicí Evropského parlamentu a Radв č.200ř/101/ES, гe dne 16.гá í 2009,
platnost 20.10.200ř, o koordinaci ochranných opat ení, která jsou na ochranu
гájm společník a t etích osob vвžadována v členských státech od společností
ve smвslu čl.4Ř druhého pododstavce Smlouvв, гa účelem dosažení
rovnocennosti t chto opat ení. Jako jeden z hlavních d vod pro vвtvo ení této
kodifikace bвlo to, že první sm rnice bвla n kolikrát podstatn гm n na, a proto
z d vodu sroгumitelnosti a p ehlednosti bвla nahraгena novou kodifikovanou
sm rnicí. Kodifikovaná sm rnice je roгd lena do 5 kapitol Ě p sobnost;
гve ejňování; platnost гávaгk

společnosti; neplatnost společnosti a obecná

ustanovení ě. Sm rnice má dv p ílohв, první obsahuje sm rnice, které se jí ruší a
druhá tabulku pro srovnání se sm rnicí 6Ř/151/EHS.
3.3.

JEDENÁCTÁ SM RNICE
Jedenáctá sm rnice, neboli také tгv. o publicit poboček, č.Řř/666/EHS26

navaгuje na první sm rnici a klade si гa cíl stanovit pravidla pro publicitu
týkající se poboček společností, protože první sm rnice upravila pouгe publicitu
u společnosti jako takové, гa účelem ochranв t etích osob i ve stát , ve kterém
pobočka p sobí. Výčet údaj , které se obligatorn гapisují a гve ejňují ve státu
sídla pobočkв, je uvedeno v ust. čl.2 odst.1 jedenácté sm rnice, tj. adresa
pobočkв; činnost pobočkв; rejst ík, ve kterém je veden pro společnost spis; náгev
a právní forma společnosti a náгev pobočkв, pokud se liší od náгvu společnosti;
jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou oprávn nв гastupovat
společnost v či t etím osobám a v soudním

íгení; likvidace společnosti,

jmenování, totožnost a pravomoci likvidátor

a ukončení likvidace; účetní

dokumentв a гrušení pobočkв.
26

Jedenáctá sm rnice Radв гe dne 21.prosince 1řŘř o гve ejňování poboček vвtvo ených v členském stát n kterými formami

společností ídících se právem jiného členského státu Ě Řř/666/EHSě, Ú .v st.č.L 3ř5 г 30.12.1989, str.36-39, CELEX Nr. 31989L0666.
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Jedenáctá sm rnice bвla v českém právní

ádu transponována do

p vodních ust.§ 27a odst.3 a 4, § 27c a § 2Ř odst.3 a 4 ObchZ.
3.4.

ZÁV REM KE KOMUNITÁRNÍMU PRÁVU
I p es pokrok v harmoniгaci г stávají roгdílв v právu obchodních

společností meгi právními ádв jednotlivých členských stát . První sm rnice, jež
m lв гa cíl dosáhnout v n kterých oblastech uniformitu, tohoto cíle nedosáhlв.
ůni další generace sm rnic, která již volila voln jší p ístup k harmonizaci, právní
ádв p íliš nesblížila. Na druhé stran však nikdo neočekával dosažení uniformitв
práva obchodních společností a koordinace ustanovení práva členských stát se
vícemén гda ila. Též se nesmí гapomenout, že dosáhnout kompromisu bвlo
podstatn

jednodušší se šesti členskými státв, než s 27. Nejbližší vývoj již

signaliгuje akční plán Komise27 – Moderniгace obchodních společností a
podpo ení Corporate Governance Ě Plán na pohвb vp edě.28
3.5.

VÝZNAMNÉ NOVELY OBCHODNÍHO REJST ÍKU

ZÁKON č. 142/1řř6 Sb. Ě účinnost od 1.7.1řř6 ě
V Evropské smlouv se Česká republika гaváгala postupn harmoniгovat
své právo obchodních společností s právem Evropské unie Ědále jen „EU“ě, které
je koncentrováno p edevším ve sm rnicích Radв. Česká republika se rovn ž
гaváгala, že v p ípad

noveliгací гákon

budou již noveliгované p edpisв

uvád nв do souladu s právem EU.
Noveliгace provedená гákonem č.142/1řř6 Sb., bвla pln
s principв výše uvedených pramen

v souladu

práva EU. P ijetím návrhu novelв bylo

dosaženo plné harmoniгace českého práva obchodních společnosti s požadavkв
Druhé sm rnice ( kapitálová ) a Dvanácté sm rnice ( o společnosti s ručením
27

ůkční plán Komise г kv tna 2003, jehož cílem je moderniгace práva obchodních společností a podpora správв a íгení společností

(IP/03/716, MEMO/03/112ě, obsahuje adu iniciativ гam ených na upevn ní práv akcioná , posílení ochranв гam stnanc a v itel ,
гvýšení účinnosti a konkurenceschopnosti evropských podnik a na povгbuгení kapitálových trh . Ve ejné konгultace v souvislosti s
akčním plánem jakožto celkem, které bвlв ukončenв v polovin гá í 2003, ukáгalв silnou shodu, pokud jde o hlavní opat ení. Tato
konгultace ohledn minimálních norem týkajících se práv akcioná
28

je šestou konгultací, která г akčního plánu vвcháгí.

HORDÁL P., ALEXANDER J. Evropské právo obchodních společností.Praha:LINDE PRAHA,a.s., 2005.s.43,44.ISBN

80-7201-520-6.
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omezeným s jediným společníkem ě ve vztahu k akciovým společnostem. Dále se
české právo podstatn ji p iblížilo k úprav obsažené v T etí sm rnici ( o fúzích )
a Šesté sm rnici Ě o roгd lení ě.29
Ke гm n

obchodního rejst íku došlo гejména vložením nového

ustanovení § 27a, které upravilo sbírku listin. Sbírka listin se stala součástí
obchodního rejst íku; každý m l právo do ní nahlížet a po iгovat si г ní kopie,
výpisв nebo potvrгení o určitém гápisu či o tom, že v obchodním rejst íku určitý
zápis není. Které listiny se zakládaly do sbírky listin bylo stanoveno v ust.§ 27a
odst.2 a to tak, že гákon stanovil listinв, které se alespoň zakládaly do sbírky
listin. Tedв bвla stanovena minimální obligatorní гákonná hranice, avšak г této
dikce zákona vвplývá, že do sbírkв mohlв být гakládánв i jiné listinв. P i
pohledu do sbírkв listin, ada společností vгnikajících v této dob nedokládala do
sbírkв listin ani гákonem stanovené minimum dokument , natož n jaké nad
jejich rámec. Dnes je výčet гakládaných listin stanoven taxativn . Pokud určitá
skutečnost bвla гapsána v obchodním rejst íku, ale ve sbírce listin nebвl uložen
odpovídající dokument, bвl rejst íkový soud30 povinen tuto skutečnost ve sbírce
listin poznamenat. S tímto záznamem ve sbírce listin jsem se b hem své praxe
dosud nesetkala. Toto ustanovení bвlo гe гákona vвpušt no a podnikatel je dne
povinen гaložit požadované listinв do sbírkв listin dle ust.§ 3Řk ObchZ beг
гbвtečného odkladu po vгniku roгhodné skutečnosti. Nedodržení této povinnosti
m že rejst íkový soud vвnutit uložením po ádkové pokutв, která je dle mých
гkušeností velmi účinným nástrojem. Osobв гapsané v obchodním rejst íku na
výzvy soudu k doložení listin do sbírkв listin velmi často nereagovalв adu
m scíc , i kdвž výгva obsahovala poučení o možnosti uložení po ádkové pokutв.
Po té, co jim bвla uložena po ádková pokuta i v minimální výši, bвlв požadované
listinв ihned doloženв a гároveň bвl soud žádán o prominutí po ádkové pokutв
z nejr гn jších d vod , dle mého náгoru výmluvných. Pokud jsou však pot ebné
listinв dodatečn doloženв, nevidím d vod, proč гat žovat odvolací soud, a
roгhodnutí o uložení po ádkové pokutв bв m l soudce гrušit dle ust.§ 374 odst.3

29

C.H.Beck on-line: D vodová гpráva k гákonu č. 142/1996 Sb., kterým se m ní a doplňuje гákon č. 513/1řř1 Sb., obchodní гákoník,

ve гn ní poгd jších p edpis , a m ní гákon č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád, ve гn ní poгd jších p edpis .
30

Zákonem č. 23Ř/1řř5 Sb., účinného od 1.1.1řř6 bвla provedena гm na v cná p íslušnosti, kdв od té dobв jsou v cn
p íslušné ve v cech obchodního rejst íku krajské soudu Ě M stský soud v Praze).
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o.s. ., jak je to i b žným postupem u obchodního rejst íku vedeného Krajským
soudem v Ústí nad Labem.
Ustanovení § 2Ř bвlo dopln no o nov гapisovné skutečnosti jako rodné
číslo u fвгických osob, bвlo-li jim p id leno; identifikační číslo u společníka
právnické osoby, bylo-li jí p id leno; roгsah splacení гákladního jm ní Ě dnes
гákladního kapitálu ě akciové společnosti, omeгení p evoditelnosti akcií na
jméno, osoba jediného akcioná e; гamítnutí návrhu na prohlášení konkursu apod.
V ust.§ 5ř ,,vklad společníka” bвlo podrobn ji roгepsáno, co m že být
nepen žitým vkladem, гp sob jeho splacení apod.
V p echodných ustanoveních Ěčl.II, bod č.2ě bвl upraven postup v
p ípad , pokud bвlo rejst íkové íгení гahájeno již ke dni účinnosti гákona
142/1řř6, pak se dokončilo dle dosavadních právních p edpis , pokud
navrhovatel nevгal návrh гp t nebo návrh neгm nil. Obchodního rejst íku se
týkalв také bodв ř a 11 p echodných ustanovení, ve kterých bвla stanovena lh ta
do 31.12.1996 k tomu, abв bвl podán návrh na гápis skutečností, které se do
obchodního rejst íku p ed touto novelou neгapisovalв, abв statutární orgánв a
členové doгorčí radв nesplňující podmínky dle ust.§ 194 odst.7 ObchZ
k 31.12.1řř6 doložilв spln ní t chto podmínek pod sankcí гániku jejich funkce.
V č.10 p echodných ustanovení bвla stanovena povinnost гaložit do sbírkв listin
úplné гn ní společenských smluv a stanov do 30.6.1řř7. Účetní гáv rkв se do
sbírkв listin m lв ukládat poprvé гa účetní období roku 1řř6.
ZÁKON č.370/2000 Sb. Ě účinnost od 1.1.2001 )
K 1. lednu 2001 docháгí гákonem č. 370/2000 Sb., k tгv. ,,velké novele“
obchodního rejst íku ve snaгe uskutečnit další krokв k harmonizaci s první
sm rnicí. Novela vвhov la požadavk m na podrobn jší úpravu гápisu do
obchodního rejst íku, ukládání listin do sbírkв listin a princip publicitв. Nová
úprava principu publicitв kladla d raг na ochranu tгv. ve ejné vírв, kterou bвl
p edpoklad, že гápisв obsažené v obchodním rejst íku jsou pravdivé a úplné.
Tomu, kdo jednal v p esv dčení, že гápis odpovídá skutečnému stavu, nemohlo
být na úkor, pokud tomuto stavu zápis neodpovídal. Princip publicity v tém
shodném гn ní je гachován i v dnešní platné úprav , avšak bвl p emíst n г ust.
- 26 -

§ 27 do ust.§§ 2Ř a 2ř ObchZ. Velkou novelou bвl velmi roгší en okruh listin,
které se гakládají do sbírkв listin nap íklad o listinв týkající se exekucí a
exekučních p íkaг , souhlas p sobit jako vвsoká soukromá škola, smlouva o
zastavení obchodního podílu, souhlas s použitím majetku гe společného jm ní
k podnikání a obdobné listinв, smlouvu o p evodu podniku či jeho části, p evodu
obchodního podílu apod. Novou úpravu гapisovaných skutečností p edstavoval
vložený § 2Řa ObchZ. Šlo o гápisв p i p em nách právnických osob Ě p i fúгi, p i
sloučení, p i splвnutí, p i гápisu p evodu jm ní, p i roгd leníě. V ust.§ 28a
ObchZ bвl ešen гápis гm nв právní formв právnické osobв podle § 6ř odst.2
ObchZ ( od 1.7.2008 je úprava p em n obchodních společností a družstev
obsažena v samostatném гákon

č. 125/200Ř Sb., o p em nách obchodních

společností a družstevě, kdв se již neгapisoval výmaг právnické osobв a vгnik
právnické osobв, ale pouгe гm na u právnické osobв, která m nila svoji právní
formu, jak je tomu i dnes.31 Nov гapisovanými skutečnostmi je den vгniku a
гániku funkce u statutárních orgán a u člen doгorčí radв. V p echodných
ustanovení byla stanovena povinnost, aby do 1.1.2002 byly do sbírky listin
uloženв listinв, které se tam p ed novelou neгakládalв a dále podat návrh na
гápis nov гapisovaných skutečností.
Od 1.1.2001 bвla гe гákona vвpušt na možnost odlišit dv

firmв

právnických osob nepodnikajících v tomtéž oboru nebo oborech гam nitelných
p i hospodá ské sout ži sídlem. Upraveno bвlo také ustanovení o firm fвгické
osobв a to tak, že její odlišující dodatek se vгtahuje гpravidla Ě nikoli tedв vždвě
k této osob nebo druhu podnikání. Podrobn ji se t mito otáгkami budu гabývat
v kapitole 6, týkající se zapisovaných skutečností do obchodního rejst íku.
ZÁKON č. 216/2005 Sb. Ě účinnost od 1.7.2005ě
LEGISLůTIVNÍ ZÁM R
Pot eba гefektivnit a гjednodušit fungování obchodního rejst íku se m la
po letech diskusí poda it гákonem č. 216/2005 Sb. Zda se tak stalo, nebo alespoň
do jaké míry, o tom bude pojednáno v následujících ádcích. Základním cílem
novely bylo zbavit obchodní rejst ík role p ísného dohlížitele nad chováním

31

HLAVSA, Petr.K nové úpravě řízení ve věcech obchodního rejstříku. Bulletin ůdvokacie: 2001, č.4.s.47.
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podnikatel

a p enést v tší míru odpov dnosti na podnikatele. Fungování

obchodního rejst íku m lo být ovládáno tгv. registračním principem, který m l
umožnit гjednodušení, гrвchlení a ve svém d sledku i гlepšení procedur
podmiňujících registraci v obchodním rejst íku. Z hlediska jednoho гe гám r
novelв na odstran ní гbвtečných administrativních p ekážek a snížení náklad na
гakládání společností bвlв гavedenв p edepsané гávaгné formulá e pro гápis,
гm nu či výmaг гapisovaných skutečností г obchodního rejst íku. Dle tv rc
novelв podnikatel m l v гásad jen vвplnit formulá , doložit p ílohв v n m
uvedené a doručit vše na soud. Tím m lo dojít jak ke snížení гát že soudních
ú edník spojené s psaním výzev k odstran ní vad návrhu a dokládání listinných
d kaг

k prokáгání гapisovaných skutečností, tak гároveň upevn ní právní

jistotв navrhovatel , které listinв je povinen doložit, nebo
listinných d kaгech neexistoval shodný náгor. Zavedení formulá

o dokládaných
m lo rovn ž

podtrhnout koncepci obchodního rejst íku cobв instituce rвгe evidenční, nikoli
p eгkumné.32 Další novinkou bвla koncepce elektroniгace obchodního rejst íku a
sbírkв listin, což bвlo v souladu s výše uvedenou jedenáctou sm rnicí.
P edpokladem nového fungování obchodního rejst íku bвlв neгbвtné
гm nв v roгhodování ve v cech obchodního rejst íku. Novela se snažila
p edevším eliminovat dosavadní v cný p eгkum a p echod na princip registrační.
Rejst íkový soud bв již tedв nem l p eгkoumávat hmotn právní p edpokladв
návrhu, ale jen p edpokladв formální, p esn

stanovené гákonem. ů pokud

k návrhu bude doložen notá ský гápis, soud bв m l jen p eгkoumat, гda
zapisované údaje jsou v souladu s notá ským гápisem.
Novela také гm nila okruh účastník

íгení, tj.v podstat na podnikatele a

osobв, které prokážou právní гájem dle ust.§ 31 odst.2 ObchZ.
Zásadní гm nou bвlo také stanovení lh t pro roгhodnutí, tj. 5 denní a 15
denní lh tв Ě o nich pojednáno níže v kapitole Ř ,,procesn právní úprava
obchodního rejst íku“ě s tím, že na гáklad p echodných ustanovení se tвto lh tв

32

HOLEC,Pavel. Reforma obchodního rejstříku. Bulletin ůdvokacie, 2005, č.7-8.s.52,53.
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prodloužilв o 5 pracovních dn po první rok účinnosti гákona, tj. od 1.7. 2005 do
1.7.2006.
Z hlediska personálního došlo k p esunu roгhodování ve v cech
obchodního rejst íku na vвšší soudní ú edníkв, kte í mají v rejst íkovém íгení
гcela samostatnou pravomoc a soudce bв m l roгhodovat jen nejsložit jší v ci.
PRAXE
Novela bвla гpočátku uvítána jako гjednodušení a гefektivn ní
fungování obchodního rejst íku s tím, že jeho fungování bude гejména nov
ovládáno tгv.registračním principem, který umožní гjednodušení a гrвchlení a ve
svém d sledku i гlevn ní procedur podmiňujících registraci v obchodním
rejst íku. 33
Bohužel ne ve všem se účel novelв naplnil a v n kterých ohledech se
situace ješt гhoršila. ůbвch to up esnila, formulá e nebвlв гas tak p ehledné a
jednoduché pro vвpln ní, beгvadné a ve svých p ílohách neobsahovalв všechnв
pot ebné listinné d kaгв p ikládané k návrhu, jak bв m lв. Proto tedв docháгelo
k tomu, že v tšina návrh bвla odmítána, nebo soud již nebвl na гáklad novelв
oprávn n činit výгvu k oprav vad návrhu či doložení pot ebných listinných
d kaг dle ust.§ 43 o.s. . Proto místo urвchlení íгení, i p es kratší lh tв
Ě p vodní lh ta bвla 15 dn , kdв v této lh t m l být učin n úkon sm ující
k roгhodnutí, proto pokud bвla učin na výгva, následn žádná lh ta neb žela,
což rejst íkové íгení v podstat neurвchlilo ě, docháгelo k tomu, že podnikatelé
museli podat návrh znovu s nejistotou, гda jim op t nebude návrh odmítnut.
Našt stí se tato n kolikam síční situace гm nila novelou občanského soudního
ádu provedenou гákonem č. 7ř/2006 Sb., Ě účinnost od 1.4.2006ě, dále viг níže,
na гáklad které je soud povinen učinit jednu výгvu ve lh t 3 dn následujících
po doručení návrhu soudu, pokud je nutné návrh opravit či doplnit o pot ebné
listinné d kaгв.

33

MYSLIL S., MYSLIL R. Obchodní rejst ík po novele.Bulletin ůdvokacie:2006, č.4.s.15.
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M žeme íci, že v části гavedení tгv. registračního principu nebвla novela
napln na, kdв dodnes dochází i k hmotn právnímu p eгkumu doložených
listinných d kaг

a notá ských гápis . Z vlastních гkušeností jsem však

гastánce náгoru, že návrh je nutné hmotn právn

p eгkoumat г hlediska

doložených listinných d kaг nemajích formu notá ského гápisu a bohužel i
v ad p ípad

doložených notá ských гápis , které ne vždв jsou v souladu

s hmotným právem, natož notá ským ádem. Jsem toho náгoru, že pokud bв soud
nep eгkoumával hmotn právní stránku návrhu, pak bв sice došlo k urychlení
rejst íkového íгení, na druhé stran bв se mohlo stát, že sporná agenda soud bв
se ráгem гatížila minimáln
obchodních podíl

adou žalob na neplatnost valných hromad, p evod

apod. Odpov dnost v p ípad

notá ských гápis

má být

p enesena na notá e, ale soud je ten, kdo roгhoduje o návrhu a bohužel ne гa
každého notá e lгe dát ,,ruku do ohn “. Podrobn ji se touto problematikou budu
zabývat v kapitole 8.
Novelou občanského soudního ádu od 1.7.2005 se гúžil okruh účastník
íгení na podnikatele dle ust. § 200a odst.1 o.s. ., tedв osobв, jíž se návrh týká,
beг ohlednu na to, гda sám návrh podal, či bвl návrh podán t etí osobou, nebo
bylo-li íгení гahájeno i beг návrhu. Podal-li návrh n kdo jiný, pak je účastníkem
íгení i tento navrhovatel nap . гástavní v itel nebo гástavce dle ust.§ 117a
odst.3 ObchZ, t etí osoba dle ust.§ 31 odst.2 ObchZ, ,, všichni první jednatelé či
členové p edstavenstva“ p i prvoгápisu

společnosti s ručením omeгeným,

akciové společnosti a družstva do obchodního rejst íku, nebo všichni společníci,
p i prvoгápisu komanditní a ve ejné obchodní společnosti do obchodního
rejst íku. atd.
ZÁKON č. 7ř/2006 Sb. Ě účinnost od 1.4.2006 )
Zm na obchodního гákoníku bвla provedena v ust.§ 31 odst.1, kdy návrh
na гápis do obchodního rejst íku m že podat osoba uvedená v ust.§34 ObchZ,
pop ípad nov také osoba, o které tak stanoví гákon Ě nap íklad státní podnikв,
Poгemkový fond atd.ě. Další гm nou bвla povinnost ov it podpis na souhlasu se
zápisem do rejst íku, pokud souhlas nebвl ve form notá ského гápisu. Na
гáklad

novelв již není vвžadován souhlas vвmaгávané osobв s výmazem

z obchodního rejst íku.
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Občanský soudní ád bвl гm n n již uvedenou povinností soudu učinit
jednu výzvu, je-li t eba k odstran ní vad návrhu či dopln ní listinných d kaг .
Roгší ena bвla možnost roгhodnutí formou tгv. p ímého гápisu, a to гa pomínek,
kdв se jedná o deklaratorní гápis a navrhovatelem a účastníkem je jen podnikatel.
Bвla stanovena nová lh ta 2 dn , kdв pokud soud neprovede zápis v zákonem
stanovené lh t , ani o návrhu neroгhodne, musí provést гápis tгv. fikcí a to do 2
dn ode dne, kdв m l být гápis podle гákona provedený. V souvislosti s fikcí
гápisu bвla гarušena možnost ochranв osob гapisovaným v rámci fikce zápisu a
to tak, že podnikatel a osobв гapisované v rámci podnikatele na гáklad
tгv.fikce, se mohou do jednoho m síce od fiktivního гápisu domáhat návrhem
гápisu гm n či výmaгu.
ZÁKON č.7/200ř Sb., Ě účinnost od 20.7.200ř )
Jedná se o jednu z posledních novel obchodního rejst íku, na гáklad
které došlo k pr lomu v sвstému doručování nejen v rejst íkovém, ale i
v civilním soudním íгení obecn a to formou tгv. datových schránek.
Na гáklad

této novelв soud doručuje písemnosti v prvné áad

pi

jednání nebo jiném soudním úkonu. Nelze-li takto doručit, doručí soud písemnost
prost ednictvím ve ejné datové sít

do datové schránkв. Není-li ani toto

doručování možné, doručí se prost ednictvím doručujícího orgánu nebo
účastníkem íгení nebo jeho гástupcem. Novela neobsahuje úpravu doručování
tímto гp sobem a odkaгuje na гvláštní právní p edpis, kterým je гákon
o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokument .
Tento p edpis гavádí jednotný informační sвstém datových schránek, které
budou orgánв ve ejné moci vвužívat mimo jiné k doručování písemností
adresát m, kte í budou mít гp ístupn nou datovou schránku. Právní úprava
datových schránek stanoví doručování prost ednictvím ve ejné datové sít do
datové schránkв гa prioritní гp sob p ed jiným elektronickým doručováním. Na
elektronickou adresu lгe doručovat pouгe tehdy, nelze – li doručovat do datové
schránky.
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Navrhovaná právní úprava roгlišuje doručování do vlastních rukou,
a doručování jiných písemností. U písemností, které jsou doručovánв do
vlastních rukou, jakož i u jiných písemností docháгí ke sjednocení úložní dobв a
to na 10 dn . Po uplвnutí lh tв 10 dn se písemnost považuje гa doručenou. P i
doručování do vlastních rukou se po uplвnutí desetidenní úložní dobв písemnost
nevrací soudu, ale je vhoгena do schránkв adresáta. I kdвž vhoгení do schránkв
nemá žádné právní účinkв, гvвšuje se tím pravd podobnost, že se účastník po
uplвnutí úložní dobв doгví, jaká písemnost mu bвla doručena. Vhoгení do
schránkв je jedním гe гm kčovacích institut

ve fikci doručení. Každý má

povinnost dbát o svoji poštovní schránku tak, abв bвla správn

oгnačená

a гabeгpečená. U písemností, které nejsou doručovánв do vlastních rukou, se
vhoгením do schránkв doručuje, a to v p ípad , že adresát není гastižen p i
pokusu o doručení. Institut vhoгení do schránkв je vвužíván nap íklad v n mecké
právní úprav , kde existuje možnost doručení písemnosti vhoгením do schránkв.
Písemnost m že být v N mecku vhoгena do schránkв na dopisв, která pat í
k bвtu nebo obchodnímu prostoru nebo do podobného гa íгení, které adresát
г ídil pro p íjem poštв, není-li možné doručit písemnost rodinnému p íslušníku,
spolubвdlícímu či spolupracující osob . Teprve pokud selže tento гp sob
doručení, ukládá se písemnost na poštu či soud, podle druhu doručujícího orgánu.
Vložením do schránkв se písemnost považuje гa doručenou. K odstran ní
a гmírn ní tvrdosti nového sвstému doručování, гejména vгhledem k tomu, že
lгe ve v tším roгsahu doručovat na гáklad fikce, гavádí navrhovaná právní
úprava institut neúčinnosti doručení. 34

34

D vodová гpráva k гákonu č. 7/2009 Sb., kterým se m ní гákon č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád, ve гn ní poгd jších p edpis , a

další související гákonв.
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4. POJEM OBCHODNÍHO REJST ÍKU

Obchodní rejst ík je právní institut, se kterým se v korporátním právu
setkáváme tém

na každém kroku. Pokud bвchom hledali definici obchodního

rejst íku, lгe jej definovat pozitivn dle ust.§ 27 odst.1 ObchZ, tj. obchodní
rejst ík je ve ejný seгnam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o
podnikatelích.35 Pokud bвchom cht li definovat obchodní rejst ík na гáklad jeho
funkce, pak by funkční pojetí mohlo гnít takto: ,, obchodní rejst ík je ve ejn
dostupný seгnam, jehož účelem je evidovat гákonem stanovené skutečnosti a to
гa účelem ve ejnoprávní evidence podnikatel a dalších osob, která slouží státní
správ pro гjiš ování a kontrolu podnikatel a jejich činnosti, současn poskвtuje
informovanost ve ejnosti a v neposlední ad гakládá účinkв n kterých právních
jednání“. Lгe jednoduše shrnout, že se jedná o evidenci, která na jedné stran
pomáhá státní správ kontrolovat osobв гapsané do obchodního rejst íku, tj.
гejména podnikatele a na druhé stran гajiš uje širokou publicitu roгhodných
skutečností o гapsaných osobách a tím slouží k гajišt ní právní jistotв
soukromého, гejména obchodního života. Pokud veгmeme v úvahu, že české
soukromé právo vychází ze zásady bezformálnosti právních jednání, lze
p edpokládat, že pro soukromé osobв bв tato evidence m la být v právní praxi
p ínosná a to také s ohledem na zásadu publicity.
Pokud se гabýváme definicí obchodního rejst íku, je nutné pro úplnost
гmínit, že obchodní rejst ík není jen ve ejným seгnamem гákonem stanovených
údaj o podnikatelích, ale je tvo en i sbírkou listin, která je jeho součástí dle ust.§ 27
odst.3 гákona č. 513/1řř1 Sb., ObchZ.
4.1. FUNKCE
Funkcí obchodního rejst íku je v prvé ad poskвtovat každému pravdivé
informace o subjektech v n m гapsaných. M žeme tedв hovo it o funkci
informační. Obchodní rejst ík poskвtuje jak informace o okamžitém stavu
zapsaného subjektu, tak i o jeho právním stavu v minulosti. V praxi to však tak často
35

Ust.§ 27 odst.1 г.č. 513/ 1řř1 Sb., obchodní гákoník
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není. Pokud se podíváme na adu výpis

г obchodního rejst íku, často v nich

nenalezneme celou historii statutárních orgán , гejména u akciových společností a
družstev, kde je funkční období omeгeno maximáln
v úplném výpisu vakuum. Co s tím? V гákon

na p t let. Tím vгniká

nenaleгneme žádné donucující

ustanovení, na гáklad kterého bв bвlo možné společnost donutit k doložení plné
historie. Dle mého náгoru nám však m že být velmi nápomocný princip publicitв,
na kterém je obchodní rejst ík гaložen. V této v ci se vвjád il i Vrchní soud
v Praze36, s jehož právním výkladem se pln гtotožňuji, a to takto: ,,Jestliže bвla
určitá osoba po určitou dobu ve funkci orgánu, resp., jeho člena, jenž se гe гákona
гapisuje do obchodního rejst íku a jehož гápis má deklaratorní účinkв, pak je nutné
tuto osobu do obchodního rejst íku гapsat beг ohledu na to, гda v dob гápisu stále
ješt ve funkci je, či гda jí již funkce гanikla Ě což nic nem ní na p ípadné
povinnosti následn гapsat do obchodního rejst íku i гánik její funkce, jestliže
k n mu došlo a bвl soudu doložen ě.
Další funkcí obchodního rejst íku, která bв m la být novelou provedenou
гákonem 216/2005 Sb. oslabena, je гajišt ní platnosti гásadních právních úkon
učin ných v rámci vnit ního právního režimu osob гapsaných v obchodním
rejst íku. Tuto funkci naгval JUDr.Josef Holešovský ve své publikaci ,, Obchodní
rejst ík a jiné rejst íkв vedené soudв“, vвdané v roce 2003, funkcí korektivní,37
jejímž účelem je, abв rejst íkový soud гkoumal, гda jsou spln nв p edpokladв
vвžadované гvláštními právními p edpisв k provedení zápisu ( ust.§ 200da odst.1
OS ě a tím гajistil, že právní úkonв jsou platné beг toho, abв bвl o tuto platnost
vedeno sporné íгení38. Pokud bв soud na гáklad materiálního p eгkumu došel
k гáv ru, že právní úkon, který m l být hmotn právním podkladem pro гápis do
obchodního rejst íku, je neplatný [ г rejst íkových spis

vвplývá, že častým

d vodem pro гamítnutí návrhu je doložení neplatné smlouvв o p evodu obchodního
podílu, a to na гáklad t í nejčast jších d vod :aě nabвvatel, který není společníkem

36

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.7.2003, sp.zn. 7 Cmo 12/2003.

37

HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy.Praha: C. H. Beck, 2003. 10s.

ISBN 80-7179-664-6
38

SJ 7/2001, s.342: V jiném než rejst íkovém íгení a v íгení o neplatnost usnesení valné hromadв není

soud oprávn n p eгkoumávat roгhodnutí valné hromadв o jmenování jednatele. Použito г: [ DEDIČ, Jan. Obchodní zákoník,
komentář, díl II, §93 - §175.Praha:POLYGON, 2002. 1041s. ISBN 80-7273-071-1.]
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nep istoupí ke společenské smlouv společnosti, bě podpisв stran na smlouv nejsou
ú edn ov enв a cě smlouva neobsahuje určení, že p evod je úplatný či beгplatný,
nebo je smlouva vвhotovena beг určení cenв a následn je doložen dodatek ke
smlouv o určení cenв, což dle současné judikaturв nelгe, nebo dodatek nem že
гhojit absolutn neplatný právní úkon], návrh bв usnesením гamítl a podnikatel bв
musel učinit právní úkon гnovu a platn

či г rozhodnutí soudu vyvodit jiné

d sledkв.
S výše uvedenou funkcí souvisí i funkce zajiš ovací, která má гa úkol гajišt ní
právní jistotв, a to p edevším v či t etím osobám. Skutečnosti гapsané v obchodním
rejst íku jsou účinné v či t etím osobám ode dne jejich гve ejn ní 39, tedy osoby,
jimž není гnám vnit ní chod společnosti, jsou chrán nв tím, že jednají-li v d v e ve
гve ejn ný гápis v obchodním rejst íku, je jejich jednání platné, bв tвto údaje
neodpovídají skutečnosti. Jedná se o tгv. princip materiální publicitв, neboli ve ejné
víry, který vychází z toho, že гápisв v obchodním rejst íku jsou v гásad úplné a
pravdivé.
O tom, že funkce korektivní a гajiš ovací je гajiš ována také vedením
obchodního rejst íku soudem dle ust.§ 27 odst.2 ObchZ40, nelгe tak úpln

гa

současného právního stavu tvrdit, nebo novelou provedenou гákonem č.216/2005
Sb., bв m lo být rejst íkové íгení гaloženo na principu registračním a návrh bв se
m l гkoumat jen г formálního [ ne materiálního Ě v cného ě ] hlediska a to i tehdв,
není-li k návrhu p iložen notá ský гápis. Soudní p eгkum bв v tomto p ípad bвl již
duplicitním a nadbвtečným. Míra hmotn právního p eгkumu bвla uvedenou
novelou také podstatn snížena vвpušt ním tгv. vвhledávací гásadв v rejst íkových
íгeních, a soud bв tak již nem l být povinen provád t jiné d kaгв pot ebné ke
39

Jedná se o tzv. pozitivní stránku principu materiální publicity. Princip materiální publicity má i negativní stránku. Negativní stránka

principu materiální publicity vychází z toho, že jestliže je meгi гapsanými a гve ejn nými údaji nebo uloženými a гve ejn nými
listinami nesoulad, není možno namítat v či t etím osobám гve ejn né гn ní; t etí osobв se mohou dovolávat гve ejn ného гn ní,
neprokáže-li гapsaná osoba, že jí bвlв гnámв údaje v obchodním rejst íku nebo obsah listin tam uložených. Pro úplnost je nutno dodat,
že vedle principu materiální publicitв je obchodní rejst ík гaložen i na principu formální publicitв, který se projevuje v tom, že obchodní
rejst ík je každému p ístupný, každý má právo do n j nahlížet, po iгovat si kopie a výpisв.
40

Který soud je rejst íkovým soudem je stanoveno v ust.§ 200a o.s. . K íгení ve v cech obchodního rejst íku je p íslušný soud Ě dále

jen rejst íkový soudě, v jehož obvodu je obecný soud fвгické nebo právnické osobв, jíž se гápis do rejst íku týká. Dle ust.§ ř
odst.3písm.aě o.s. . se jedná o krajský soud.
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гjišt ní skutkového stavu, než bвlв účastníkв navrhovánв. Provedení zápisu by tak
m lo být váгáno na spln ní p edpoklad se dvojí, гásadn odlišnou mírou obecnosti.
Obecného p edpokladu, že údaje o skutečnostech, které se гapisují do obchodního
rejst íku, bвlв doloženв listinami, které vвžaduje гvláštní právní p edpis, a
konkrétního p edpokladu, že firma není гam nitelná, pop . nevвvolává nebeгpečí
гám nв s firmou již d íve гapsanou a bвlo doloženo oprávn ní k výkonu
гapisovaného p edm tu podnikání. Procesní p edpis, tj.ust.§ 200da odst.1 o.s. . tak
na jedné stran správn odkaгuje na spln ní p edpoklad

určených гvláštními

právními p edpisв – hmotným právem, na druhé stran pak beг гjevného d vodu a
p edevším гcela útržkovit , neúpln uvádí n které hmotn právní skutečnosti cobв
podklad гápisu. Obecn lгe íci, že novela se snažila o гúžení p eгkumné činnosti
soudu, ale nedala k této činnosti jasné mantinelв.41 Podrobn ji o této problematice
také v kapitole 8.

4.2. PRINCIP PUBLICITY
Obchodní rejst ík je ovládán гásadou publicitв Ě ve ejnosti, či dobré vírвě.
Rozlišuje se princip formální a materiální publicitв. Princip formální publicitв je
upraven v ust.§ 2Ř ObchZ a princip materiální publicitв, který je dále d len na
princip pozitivní materiální publicity a princip negativní materiální publicity je
upraven v ust.§ 2ř ObchZ. Hlavní podstatou tohoto principu jsou гejména účinkв
гápisu v či t etím osobám, kdв гákon chrání toho, kdo jedná v d v e v zápis a
naopak sankcionuje toho, koho se zápis týká a neodpovídá-li skutečnosti.
PRINCIP FORMÁLNÍ PUBLICITY
Princip formální publicitв je vвjád en v ust.§28 odst.1 ObchZ, kde je
stanoveno, že obchodní rejst ík je každému p ístupný a každý do n j m že nahlížet a
po iгovat si г n j kopie či výpisв. D ležité je upoгornit na to, že nahlížet do
rejst íku se vгtahuje jen na samotný rejst ík a sbírku listin a ne na rejst íkový spis,
do kterého m že nahlížet dle ust.§ 44 odst.1 o.s. . beг povolení p edsedв senátu jen
účastník íгení. P edseda senátu povolí nahlédnout do spisu, činit si г n j výpisв a
kopie t etí osob , jen pokud tato osoba doloží právní гájem nebo prokáže vážné

41

HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Změna právní úpravy obchodního rejstříku a řízení před ním. Právní roгhledв: 2005, č. 11,II/aktualita.
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d vodв a obsah spisu není nutné utajit dle гvláštních právních p edpis . Postup p i
nahlížení do spisu je podrobn upraven instrukcí ministerstva spravedlnosti.42
Výpis, osv dčení či opis г obchodního rejst íku je гpoplatn n dle г.č.
549/1991 Sb., o soudních poplatcích ( dále jen SoudP ).
PRINCIP MATERIÁLNÍ PUBLICITY
Princip materiální publicitв naгývaný také principem dobré vírв je vвjád en
v ust.§ 29 ObchZ a jeho cílem je jak chránit osoby jednající v dobré ví e v гápis, tak
i stanovit účinkв гápisu. Tento princip je na гáklad současné teorie 43 i praxe d len
na dv stránkв a to poгitivní a negativní stránku.
Pozitivní stránka materiální publicity vychází z toho, že skutečnosti, které
jsou do obchodního rejst íku гapsánв, jsou účinné v či každému Ě erga omnes ě ode
dne jejich гve ejn ní, ledaže гapsaná osoba prokáže, že t etí osob bвlo provedení
гápisu гnámo již d íve, tedв že t etí osoba se o гápisu doгv d la ješt p ed jeho
гve ejn ním44. Zákon tak p edpokládá, že prokáže-li osoba zapsaná v obchodním
rejst íku, že t etí osoba o provedení гápisu v d la již p ed jeho гve ejn ním, jsou
гapsané skutečnosti v či ní účinné již od dobв, kdв se o гápisu doгv d la. Současn

42

Instrukce ministerstva spravedlnosti, гe dne 30. srpna 1řř3,Čj. 106Ř/ř3 - OOD, kterou se vydává Vnit ní kancelá ský ád pro okresní

a krajské soudy, ust.§ 16Ř Nahlížení do spis : odst. 1ě Nahlížet do spis je možno, není-li stanoveno n co jiného, výhradn v místnostech
soudu pod dohledem vedoucího soudní kancelá e nebo jiného pracovníka jím pov eného. P edseda senátu Ěsamosoudceě učiní vhodná
opat ení, abв bвlo гachováno státní, hospodá ské nebo služební tajemství. Učiní též opat ení, abв bвl utajen obsah spis o osvojení
a spis p edcháгejících osvojení, nejsou-li rodiče účastníkв íгení. O tom, že bвlo do spisu nahlédnuto, po ídí vedoucí kancelá e гáгnam
do spisu, v n mž uvede oгnačení účastníka nebo jeho гástupce, který do spisu nahlédl a časový údaj o délce studia гápisu, гáгnam opat í
datem a svým podpisem; гáгnam podepíše též žadatel. Odst.2ě Ustanovení odstavce 1 platí i pro гnalce. Znalc m, kte í nemohou podat
spolehlivý posudek beг гevrubného prostudování spisu, m že však p edseda senátu Ěsamosoudceě spisв p jčit i mimo místnosti soudu.
Odst.3ě Ustanovení odstavce 1 se užije obdobn i na spisв uložené ve spisovn .
43

Viг nap . ELIÁŠ/BEJČEK/HůJN/JEŽEK a kol.Kurs obchodního práva, Obecná část, Soutěžní právo, 5.vydání.Praha: C.H.Beck,

2007. 158s. ISBN 978-80-7179-583-4.
44

Pozn. Co má zákonodárce na mysli pod pojmem ,,гve ejn ní“. Dle ust.§ 27 odst.4 ObchZ rejst íkový soud гve ejní гápis do

obchodního rejst íku, jeho гm nu či výmaг, jakož i uložení listinв do sbírkв listin beг гbвtečného odkladu po гápisu, ledaže právní
p edpis ukládá tuto povinnost n komu jinému. V ust.§ 27 odst.5 ObdchZ гákonodárce odkaгuje na na íгení vládв, které upraví roгsah a
гp sob гve ejn ní. Tímto na íгením má na mвsli na .vládв č. 503/2000 Sb., o obchodním v stníku. V ust.§ 7 na .vl. je stanoveno, že
rejst íkový soud údaje určené ke гve ejn ní Ě nap . údaje dle ust.§ 35 ObchZ, jako je obchodní firma, sídlo, ..atd.ě, je povinen zaslat
provoгovateli portálu nejpoгd ji do 2 týdn od provedení гápisu nebo p ijetí listinв do sbírkв listin. Na гáklad roгvoje telekomunikační
technologie je obchodní v stník ve ejn p ístupný v elektronické form prost ednictvím portálu ve ejné správв ( www.portal.gov.cz).
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гákon chrání i t etí osobв a to tím, že jim poskвtuje určitou definitivní lh tu po
гve ejn ní, po které nastávají účinkв гápisu. P ed uplвnutím této lh tв se гapsaná
osoba nem že dovolávat v či t etím osobám гapsaných údaj , pokud t etí osoba
prokáže, že o nich nemohla v d t. Zde se ale d kaгní b emeno p esouvá na t etí
osobв. Již гmiňovanou definitivní lh tou je 16 dn po гve ejn ní dle ust.§ 2ř odst.3
ObchZ. Účel této lh tв tedв lгe spat ovat nejen ve stanovení jasného bodu účinnosti
zápisu, ale také гajistit širokou publicitu гapsaných Ě гve ejn ných ě údaj .
Negativní stránka meteriální publicity je formulována v ust.§ 29 odst.1
ObchZ a stojí na p edpokladu, že proti tomu, kdo jedná v d v e v zápis
v obchodním rejst íku45, nem že ten, jehož se гápis týká namítat, že neodpovídá
skutečnosti. Pokud bв гapsaný podnikatel namítal, že t etí osoba v d la o nesouladu
meгi skutečným stavem a stavem гápisu v obchodním rejst íku, musel bв unést
d kaгní b emeno. Smвsl této гásadв lгe spat ovat v tom, že nikdo nem že mít
výhodв гe svého protiprávního jednání, tj. nepodat návrh na гápis гm n roгhodných
skutečností a dále je гde promítnuta i гásada dobré vírв v zápis v obchodním
rejst íku. 46
4.3. POVůHů ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJST ÍKU
Na počátku je nutné гd raгnit, že pokud budu dále hovo it o гápisu do
obchodního rejst íku, mám tím na mвsli nejen prvotní гápis tгv.prvoгápis do
obchodního rejst íku, ale také гápis гm n a následný výmaг, pokud výslovn
neuvedu, že hovo ím jen o jedné г výše uvedených možností. Budu vвcháгet г toho,

45

Za tuto osobu lгe považovat toho, kdo neví o tom, že údaj гapsaný v obchodním rejst íku neodpovídá skutečnosti, tedв d v uje tomu,

že údaj гapsaný v obchodním rejst íku je v souladu se skutečností. Dle NS ust. § 27 odst.2 ObchZ poskytující ochranu tomu, kdo jedná
v d v e v гápis do obchodního rejst íku, poskвtuje ochranu nejen účastník m íгení, ale vztahuje se i na soud. Sou R NS 15/2002 s.87;
Použito г: [ŠTENGLOVÁ/PLÍVů/TOMSů a kol.Obchodní zákoník, komentář, 12.vydání.Praha: C.H.Beck.2009.78s.ISBN 978-807400-055-3].
46

AN 2/1999,s.35: Byl-li jednající ke dni podání návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí dle úplného výpisu z obchodního rejst íku

zapsán v obchodním rejst íku jako místop edseda p edstavenstva s právem гa společnost samostatn

jednat a podepisovat, byl

jmenovaný oprávn n podepsat jak kupní smlouvu o p evodu nemovitostí, tak i návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, ačkoli bвl již p ed podpisem kupní smlouvв usnesením valné hromadв г funkce odvolán. Z ustanovení § 27 odst.2
obchod.г. vвplývá, že nejsou-li určité skutečnosti гapsánв v obchodním rejst íku, ač tam гapsánв být m lв, je pro právní postavení
t etích osob roгhodující stav vвplývající г obchodního rejst íku, jestliže jednají v d v e v гapsané skutečnosti. Použito г: [ D DIČ, Jan.
Obchodní zákoník, komentář, díl I, §1 - §92e). Praha:POLYGON, 2002. 1041s. ISBN 80-7273-071-1].
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že гákon Ě ObchZ ě ,,гápis“, nebo také ,,гápis do obchodního rejst íku“ používá
jako legislativní гkratku pro prvoгápis, гápis гm n i výmaг г obchodního rejst íku.
Zápis do obchodního rejst íku spolu s principem publicity vždв vвvolá
n jaké účinkв. Podle toho, гda n jaké účinkв гakládá Ě konstituuje ě či jen
potvrгuje, oгnamuje Ě deklaruje ě, hovo íme o konstitutivních a deklaratorních
účincích гápisu do obchodního rejst íku.
Zápisв do obchodního rejst ík mají jak ochrannou funkci v či t etím osobám
jednajícím v dobré ví e v гápis, tak i ne vždв гmiňovanou negativní stránku, která
souvisí se гp ístupn ním často konkurenčn výгnamných či vnit ních informací,
které mohou být гve ejn ním гneužitв. T mto situacím se však dle mého názoru dá
často гabránit.47
KONSTITUTIVNÍ ZÁPIS
Zápisв konstitutivní povahв jsou гápisв, u nichž právní účinkв гapisované
skutečnosti nastávají гápisem této skutečnosti do obchodního rejst íku. Podstatu lгe
spat ovat v tom, že právní jednání, i kdвž je platné, je účinné až v okamžiku, kdв se
s ním m že seгnámit ve ejnost. Nap íklad pokud bude platn гaložena společnost
s ručením omeгeným гakladatelskou listinou či společenskou smlouvou uгav enou
formou notá ského гápisu, pak účinkв vгniku společnosti nastanou až гápisem do
obchodního rejst íku. Tedв beг гápisu nemohou účinkв této právní skutečnosti v či
nikomu nastat.
Konstitutivní účinkв mají tв гápisв, o nichž to výslovn stanoví právní
p edpis, tj. p ímo bв m lв vвplývat г dikce jednotlivých ustanovení obchodního
47

Nap íklad pokud chci p evést obchodní podíl na t etí osobu a nechci, abв cena a číslo mého účtu bвlв гve ejn nв v rámci smlouvy o

p evodu obchodního podílu, tak proč neuvést ve smlouv o p evodu obchodního podílu jen гp sob určení a na další podmínkв odkáгat
na p ílohu ke smlouv , která bв s ohledem na ochranu osobních гájm nemusela být гve ejn na. Problém však m že nastat, pokud
společník takto dop edu neuvažuje a až po гve ejn ní smlouvв o p evodu obchodního podílu гačne ešit, proč je jeho číslo účtu a
konečná výše cenв гve ejn na a vгhledem k ochran jeho osobních údaj žádá, abв smlouva bвla гe sbírkв listin vвňata. Tento postup
bych p irovnala rčení ,,p ijít s k ížkem po funusu“. Dle mého náгoru nelгe již společníkovi vвhov t a jediný možný гp sob, jak vвjmout
smlouvu o p evodu obchodního podílu bвch vid la v roгhodnutí soudu o neplatnosti p edm tné smlouvв. Za této situace bв soud musel
гahájit íгení i beг návrhu a navrátit гápis v obchodním rejst íku do p vodního stavu a tím i na ídit vвn tí smlouvв o p evodu
obchodního podílu ze sbírky listin.
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гákoníku, nap . vгnik a гánik obchodních společností a družstev; гm nв гákladního
kapitálu; гápis prokurв do obchodního rejst íku; гm na obchodní firmв, гápis
p em n obchodních společností a družstev apod.48 N které гápisв mají jednoгnačn
konstitutivní povahu, nap . prvoгápisв a výmaгв obchodních společností a družstev;
гápis гvýšení či snížení гákladního kapitálu u společnosti s ručením omeгeným a
akciových společností; гápis гastavení obchodního podílu; гápis a výmaг obchodní
firmв; гápis odšt pného гávodu; гápis vedoucího organiгační složkв podniku; zápis
p em nв obchodních společností a družstev; гápis splacení vklad u společník
společnosti s ručením omeгeným atd.49 Zápisв n kterých právních skutečností mají
smíšené účinkв a to jak konstitutivní, nap . гápis prokurв, гápis staturárních orgán
obchodních společností a družstev do obchodního rejst íku současn se гápisem
гaložené společnosti či družstva do obchodního rejst íku Ě pokud nedošlo ke vгniku
společnosti či družstva, nemohl vгniknout ani statutární orgáně, tak deklaratorní,
nap . výmaг prokurв, гápis гm n u statutárních orgán u již existující obchodní
společnosti či družstva. Konstitutivní účinkв гápisu lгe najít i mimo obchodní
гákoník, nap íklad v гákon o státním podniku, nadacích a nadačních fondech či
obecn prosp šných společnostech50, kdв státní podnik, nadace a nadační fondв a
obecn prosp šné společnosti vгnikají až гápisem do obchodního resp. u nadací a
nadačních fond do nadačního, resp. u obecn prosp šných společností do rejst íku
obecn prosp šných společností Ě o t chto rejst ících bude pojednáno podrobn ji
v kapitole 7 ě. N které гápisв m lв p vodn konstitutivní povahu, nap íklad гápis
likvidátora a vstup společnosti do likvidace Ě do 31.12.2000 ě a гápis sídla Ě do
30.12.2002 ).51
DEKLARATORNÍ ZÁPIS
,,U deklaratorních гápis

nejsou právní účinkв váгánв na гápis do

obchodního rejst íku, nastávají okamžikem, kdв ke skutečnosti dojde a гápis
48

Roгsudek NS ČR, sp.гn. 2ř Cdo 113/2000: Zápisв do obchodního rejst íku mají konstitutivní povahu pokud to výslovn stanoví

právní norma. V ostatních p ípadech mají гápisв pouгe deklaratorní povahu, což гnamená, že účinkв гapisovaných skutečností nastávají
neгávisle na гápisu do obchodního rejst íku.Použito г: [www.Beck on-line.cz]
49

Podrobn ji viг. ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní rejstřík po novele.Praha:ASPI,2005. ISBN 80-7357-115-3.

50

Z.č. 227/1řř7 Sb., o nadacích a nadačních fondech; г.č. 77/1řř7 Sb., o státním podniku; г.č.24Ř/1řř5 Sb., o obecn prosp šných

společnostech
51

Novela obchodního гákoníku provedená гákonem č. 501/2001 Sb. a гákonem č.ŘŘ/2003 Sb., úpravu sídla právnické osobв

z obchodního гákoníku vвpustila a p enesla do ust.§ 1řc obč.гákoníku. V současné dob je koncepce sídla гm n na, o tom víc níže.
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v obchodním rejst íku pouгe autoritativn stvrгuje již existující stav. Určitá právní
skutečnost tedв nastává beг ohledu na to, гda bвla гapsána do obchodního rejst íku.
Deklaratorní účinkв mají všechnв гápisв, u nichž гe гákona p ímo neplвne, resp.
jimž гákon p ímo nep ikaгuje účinkв konstitutivní.“52 Jednodušeji definuje
deklaratorní гápis publikace Eliáš/Bejček/Hajn/Ježek a kol.53a to tak, že
deklaratorní гápisв pouгe ex post informují o skutečnostech, které již v minulosti
nastalв a mohlв tak vвvolat právní účinkв. Deklaratorní účinkв má nap . гápis
vвloučení společníka гe společnosti s ručením omeгeným roгhodnutím valné
hromady; odvolání statutárního orgánu, či člena statutárního orgánu; jmenování a
odvolání likvidátora; гápis гm nв adresв sídla гapsaného subjektu; гápis
statutárních orgán vгniklých obchodních společností a družstev; vstup společnosti
do likvidace; zápis jediného akcioná e; гápis společenství vlastník jednotek do
rejst íku společenství vlastník jednotek54; гápis doгorčích rad.

52

Cit. HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy.Praha: C. H. Beck, 2003. 63 s.ISBN 80-7179-664-6.

53

Kurs obchodního práva, 5.vydání. Praha: C.H.Beck.2007. ISBN 978-80-7179-583-4.

54

Společenství vlastník jednotek je právnickou osobou, která se гapisuje do rejst íku společenství vlastník jednotek. Tento rejst ík je

veden rejst íkovým soudem a p im en se na vedení tohoto rejst íku použije ustanovení o íгení ve v ceh obchodního rejst íku. Vгniká
již p ed гápisem do rejst íku společenství vlastník jednotek a to na гáklad skutečností uvedených v гákon č.72/1řř4 Sb., kterým se
upravují n které spoluvlastnické vгtahв k budovám a n které vlastnické vгtahв k bвt m a nebвtovým prostor m a doplňují n které
zákony (zákon o vlastnictví bвt ě.
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5. OSOBY ZAPISOVNANÉ DO OBCHODNÍHO REJST ÍKU

5.1. Nů ZÁKLůD OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
Do obchodního rejst íku se гapisují pouгe tв osobв, o nichž tak stanoví
zákon ( obchodní zákoník, zákon o státním podniku, zákon o bankách atd. ). Jiné
subjektв do obchodního rejst íku гapisovánв být nesmí. Okruh t chto osob je určen
zákonem, a proto jen гákonem lгe tento okruh roгší it či гúžit. Na roгdíl od
skutečností a údaj , které se do obchodního rejst íku гapisují obligatorn , je гápis
určitých osob do obchodního rejst íku obligatorní a určitých osob fakultativní.
Fakultativním zápisem osob, tj. možností n kterých osob se гapsat do obchodního
rejst íku, je mвšlen гápis fвгické osobв podnikatele, která splňuje podmínkв dle ust.
§ 34 odst.1 písm.cě ObchZ. Osobв, kterým гákon nep ikaгuje, ani nedovoluje гápis
do obchodního rejst íku, jsou nap íklad občanská sdružení, politické stranв, v tomto
p ípad bв návrh na гápis do obchodního rejst íku bвl soudem гamítnut.
Všechnв osobв гapsané do obchodního rejst íku lгe oгnačit гa podnikatele
dle ust.§ 2 odst.2 písm.aě ObchZ, na druhé stran ne všichni podnikatelé dle
obchodního гákoníku musí být гapsáni do obchodního rejst íku. Dále platí, že ne
všechnв osobв гapsané do obchodního rejst íku musí být гaloženв jen гa účelem
podnikání ve smвslu ust.§ 2odst.1 ObchZ. ůč jsou všechnв osobв гapsané
v obchodním rejst íku podnikateli, jejich účelem nemusí být podnikatelská činnost,
ale mohou být гaloženв i гa jiným Ě nepodnikatelským ě účelem. Dle ust.§ 56 odst.1
ObchZ m že být společnost s ručením omeгeným a akciová společnost гaložena i гa
jiným ( tedy nepodnikatelským, neгiskovým ě účelem.
Často jsem se ve své praxi setkala s náгorem, že i nadace a nadační fondв,
obecn prosp šné společnosti a společenství vlastník jednotek jsou podnikateli,
nebo se гapisují do obchodního rejst íku. Tento náгor však považuji гa mylný.
Výše uvedené právnické osobв se neгapisují do obchodního rejst íku, ale do
,,nadačního rejst íku“, ,,rejst íku obecn
společenství vlastník

prosp šných společností“ a ,,rejst íku

jednotek“. Tвto rejst íkв jsou sice vedenв rejst íkovými

soudв a použije se na n p im en ustanovení o obchodním rejst íku, ale jsou to
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jiné registry, a proto osoby do nich zapsané nemohou být podnikateli dle ust.§ 2
odst.2 písm.a) ObchZ.
Do obchodního rejst íku se гapisují aě obchodní společnosti55 a družstva,
bě гahraniční osobв podle ust.§21 odst.4 ObchZ, cě fвгické osobв, které jsou
podnikateli a mají bвdlišt v České republice a osobв podle ust.§ 21 odst.5 ObchZ,
které podnikají na úгemí ČR, pokud o гápis požádají Ěvýjimkou je p ípad, kdв se
zapisují obligatorn , pokud výše jejich výnos

nebo p íjm

snížených o daň

z p idané hodnotв, je-li součástí výnos nebo p íjm , dosáhla nebo p esáhla гa dv
po sob

beгprost edn

následující účetní období v pr m ru částku sto dvacet

milión Kčě, a dě další osobв, stanoví-li povinnost jejich гápisu гvláštní právní
p edpis Ě nap . státní podnik ě.
5.1.1. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ů DRUŽSTVů
Obchodní společnosti jsou právnické osobв, které jsou obligatorn
гapisovánв do obchodního rejst íku56 na гáklad kogentního ustanovení гákona.
Není tedв možné, abв obchodní společnosti mohlв vгniknout beг toho, abв bвlв
гapsánв do obchodního rejst íku, nebo jak již bвlo ečeno, jedná se v t chto
p ípadech o konstitutivní povahu гápisu do obchodního rejst íku. Obchodní
společnosti jsou taxativn vвjmenovánв v obchodním zákoníku a jsou to jimy:
ve ejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením
omeгeným, akciová společnost, evropská společnost57 a evropské hospodá ské
гájmové sdružení58. Všechnв obchodní společnosti jsou podnikateli dle ust.§ 2
odst.2 písm.aě ObchZ, nebo se гapisují do obchodního rejst íku.
Obchodní společnosti d líme do dvou гákladních skupin podle osobní či
majetkové účasti na společnosti, jakož i mírв ručení a to na osobní a kapitálové.
Ryze kapitálová společnost je společnost s ručením omeгeným, akciová společnost,
55

Obchodní společnosti гákon vвjmenovává taxativn v ust.§ 56 odst.1 a to takto: ve ejná obchodní společnost, komanditní

společnost, společnost s ručením omeгeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodá ské гájmové
sdružení.
56
57
58

P ÍLOHů ů: Výpis z obchodního rejst íku: Obchodní společnosti a družstva
Zákn č.627/2004 Sb., o evropské společnosti
Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodá ském гájmovém sdružení ĚEHZSě
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evropská společnost, rвгe osobní společností je ve ejná obchodní společnost a
smíšenou formu má komanditní společnost, kdв na гáklad postavení komanditist ,
kte í ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu, se komanditní společnost blíží
kapitálové společnosti, ale na гáklad

postavení komplementá , kte í ručí гa

гávaгkв společnosti celým svým majetkem pat í meгi osobní společnosti. Lгe
jednoduše shrnou, že na kapitálové společnosti se společníci podílí kapitálem a na
osobní svou vlastní aktivitou, p ičin ním.59 Teorii obchodních společností neurčuje,
kam гa adit Evropské hospodá ské гájmové sdružení. V ust.§ 7 гákona o EHZS je
stanoveno, že členové EHZS ručí гa гávaгkв sdružení jako společníci ve ejné
obchodní společnosti, tím bв EHZS se adilo spíš k osobním společnostem, na
druhou stranu statutárním orgánem EHZS je jednatel, tedв i osoba odlišná od člen
EHZS, čímž je osobní podíl na vedení sdružení potlačen a sdružení bв se mohlo
adit ke kapitálovým společnostem. Shrnula bвch to tak, že sdružení lгe považovat
гa smíšenou formu obchodních společností s v tším náklonem k osobním
společnostem.
Samotný vгnik obchodních společností lгe d lit na dv гákladní fáгe a to
гaložení гakladatelskou listinou či společenskou smlouvu formou notá ského гápisu
u společnosti s ručením omeгeným; společenskou smlouvou o гaložení ve ejné
obchodní společnosti či komanditní společnosti s ú edn

ov enými podpisв

společník ; u akciových společností je fáгe гaložení odlišná v tom, že se společnost
гakládá buď na гáklad ve ejné nabídkв akcií Ě pro svou složitost v praxi často
nepoužívaný гp sob ě či beг ve ejné nabídkв a to гakladatelskou listinou Ě jeden
akcioná ě či smlouvou Ě dva a více akcioná

ě, která op t musí mít formu

notá ského гápisu. EHZS se гakládá smlouvou o sdružení, kdв podpisв nemusí být
ú edn ov enв. Založení ES lгe čtв mi гp sobв: aěfúгí bě гaložením holdingové
ES, cě гaložením dce iné ES, dě гm nou právní formв г akciové společnosti na
evropskou společnost. Založení jako první fáгe ješt neгnamená, že společnost má
právní subjektivitu, není ješt právnickou osobou. Statutární orgán není dosud
statutárním orgánem a společníci nejsou společníkв, ale jen гakladatelé. Společnost
vzniká, tedy se stane právnickou osobou až dnem, ke kterému bвla гapsána do

59

Podrobn ji viг.HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy.Praha: C. H. Beck, 2003. 110s. ISBN 80-

7179-664-6.
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obchodního rejst íku. Pro гápis určité právní formв obchodní společnosti je nutné
splnit гákonem stanovené požadavkв.60 Obecn tвto hmotn právní požadavkв lгe
roгd lit na skupinв: aě doklad o vгniku, bě právní d vod k užívání sídla Ě výpis
z katastru nemovitostí a souhlas vlastníka nemovitosti ě, cě doložení živnostenského
či jiného oprávn ní, dě doložení podpisových vгor , výpis г rejst ík trest a čestné
prohlášení statutárních orgán
vвkonávat.

o tom, že mohou funkci statutárního orgánu

Další hmotn právní požadavkв jsou roгdílné u jednotlivých forem

obchodních společností. Obecný seгnam dokládaných listinných d kaг , poгor ale
ne гcela p esný, je součástí гávaгných formulá

určených pro гápis do obchodního

rejst íku. Zde již se dostáváme do procesní problematikв rejst íkového íгení a o té
bude pojednáno níže v kapitole 8.
DRUŽSTVů
Družstvo lгe definovat jako společenství neuгav eného počtu osob гaložené
гa účelem podnikání nebo гajiš ování hospodá ských, sociálních anebo jiných
pot eb svých člen . Pokud družstvo гajiš uje bвtové pot ebв svých člen , hovo íme
o bвtovém družstvu. Družstvo musí mít nejmén p t člen , výjimkou je p ípad,
pokud jsou гakladateli alespoň dv právnické osobв. Družstvo vгniká obdobn jako
obchodní společnosti na гáklad dvou fáгí, tj. nejprve je nutné гaložit družstvo
ustavující sch гí a ke vгniku družstva docháгí až гápisem do obhcodního rejst íku.
Hmotn právní podmínkв pro vгnik družstva jsou obdobné jako u obchodních
společností, speciální jsou uvedenв v p íloгe k formulá i č. 2 výše uvedené
vвhláškв, který je určen speciáln pro гápis družstva do obchodního rejst íku a pro
гápis гm n u družstva b hem jeho existence.
Specifickým družstvem je tгv.,,malé družstvo“, které má mén než padesát
člen . Jedná se o tгv. legislativní гkratku uvedenou v ust.§ 245 ObchZ.

60

Podrobn ji viг. ELIÁŠ/BEJČEK/HůJN/JEŽEK a kol.Kurs obchodního práva, ,Právnické osoby jako podnikatelé, 5.vydání.Praha:

C.H.Beck, 2005. ISBN 80-7179-391-4.
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5.1.3. ZůHRůNIČNÍ OSOBY
Do obchodního rejst íku se dle ust. § 34 odst.1 písm.bě ObchZ zapisují
гahraniční osobв Ě fвгická osoba s bвdlišt m nebo právnická osoba se sídlem mimo
úгemí České republikв ě uvedené v ust. § 21 odst.4 ObchZ, tj. ty, které hodlají v ČR
podnikat.61 Oprávn ní гahraniční osobв podnikat na úгemí ČR ( podnikáním této
osobв se roгumí to, že má podnik nebo jeho organiгační složku umíst nou na úгemí
ČR ě vгniká ke dni гápisu této osobв, pop ípad organiгační složkв jejího podniku,
v roгsahu p edm tu podnikání гapsaném do obchodního rejst íku. Návrh na гápis
podává гahraniční osoba. Zápis má tedв konstitutivní účinkв a tedв i identifikační
číslo p id luje soud a ne živnostenský ú ad. Zde bв mohla nastat otáгka, jak je to se
гápisem podnikajících fвгických osob, kte í jsou občané

ČR a podnikajících

гahraničních fвгických osobách uvedených v ust.§ 21 odst.5 ObchZ ( vyjmenovány
níže ě, které návrh na гápis do obchodního podávají fakultativn , гda i jejich гápis
do rejst íku má konstitutivní či deklaratorní povahu. Zákon výslovn

o této

problematice nehovo í, ale dle mého náгoru lze z ustanovení obchodního zákoníku,
гejména obchodního rejst íku, dovodit, že pokud t mto osobám vгnikne oprávn ní
k podnikatelské činnosti beг ohledu na гápis do rejst íku a je jim identifikační číslo
p id leno již živnostenským ú adem, pak pokud se roгhodnou podat návrh na zápis
do obchodního rejst íku, soud již jen deklaruje, že jim vгniklo oprávn ní
k podnikání a toto oprávn ní jim neгaniká, pokud гa určitou dobu podají op t návrh
na výmaz z obchodního rejst íku. Zde je nutné upoгornit na nejednotnost soud p i
гápisu t chto osob do rejst íku, kdв jsem se гa své praxe setkala s p ípadв, kdв o
гápisu všech fвгických osob bвl proveden tгv. p ímý гápis beг roгhodnutí, což
považuji гa roгpor s o.s. ., nebo v p ípad гahraničních osob Ě mimo гahraniční
osoby uvedené v ust.§21 odst.5 ObchZ ě bв soud m l roгhodnout usnesením o
povolení гápisu, гatímco u гahraničních osob dle ust.§ 21 odst.5 ObchZ a občan
ČR bв soud nem l o гápisu roгhodovat usnesením, jen bв m l provést tгv. p ímý
гápis do rejst íku beг roгhodnutí a podnikateli zaslat jen informativní výpis.
,, Odstavec pátý ust.§ 21 bвl vložen do obchodního гákoníku гákonem č.
370/2000 Sb. Podle jeho současného гn ní se ustanovení odstavce 4 Ě oprávn ní
гahraniční osobв podnikat na úгemí ČR váže na požadavek zápisu do obchodního
61

P ÍLOHů B: Výpis z obchodního rejst íku: Zahraniční osoba
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rejst íku ě nevгtahuje na fвгické osobв, které jsou státními p íslušníkв členských
stát Evropské unie62 nebo jiných stát tvo ících Evropský hospodá ský prostor63
nebo Švýcarské konfederace, p íslušníkв t etích stát , kterým bвlo v členském stát
Evropské unie p iгnáno postavení dlouhodob pobývajícího reгidenta64, na rodinné
62

ČLENSKÉ STÁTY EU:Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, N mecko, Niгoгemsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Kвpr,

Litva, Lotвšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rakousko, ecko, Slovensko, Slovinsko, Špan lsko, Švédsko, Velká Británie,
Bulharsko, Rumunsko. Použito г [http://cizinci.wordpress.com/2008/10/18/clenove-evropske-unie/].
63

EVROPSKÝ HOSPODÁ SKÝ PROSTOR je d sledkem částečného propojení ES a EFTA

[Ě Evropského sdružení volného obchodu: ĚEFTůě m lo být protiváhou ES s nižším stupn m integrace. E. dosáhlo snížení cel a
kvantitativních omeгení i pokroku v harmoniгaci pravidel a obchodní politikв členských stát . Po vstupu Finska, Rakouska a Švédska do
EU Ě1řř5ě г p vodních člen гbвlo jen Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko a Island, takže osud E. je nejistý. Členové E. beг Švýcarska
jsou zapojeni v Evropském hospodá ském prostoru.ě] na гáklad dohodв o Evrpoském hospodá ském prostoru z Porta v roce 1992.
Evr.hosp.prostor p edstavuje prostor meгi členskými státв EU a členskými státв EFTů Ěbeг Švýcarskaě, v n mž se s výjimkou
гem d lství a rвbolovu uskutečňuje volný pohвb гboží, osob, služeb a kapitálu, a to v гásad na гáklad pravidel ES. Výгnam
Evr.hosp.prostoru radikáln poklesl poté, co se nejvýгnamn jší členové EFTů ĚRakousko, Švédsko a Finskoě stali 1. 1. 1řř5 členв EU.
Viz dále Beck-online, Právnický slovník 200ř, Dušan Hendrвch a kol.
64

Podmínkв pro p iгnání statusu DLOUHODOB POBÝVůJÍCÍ REZIDENT:

Ministerstvo v rozhodnutí o povolení k trvalému pobвtu p iгná ciгinci právní postavení dlouhodob pobývajícího rezidenta v Evropském
společenství na úгemí Ědále jen „reгident na úгemí“ě, jestliže ciгinec
a)

splnil podmínku 5 let nep etržitého pobвtu na úгemí Ě§ 68),

b)

nenarušil гávažným гp sobem ve ejný po ádek nebo neohrozil beгpečnost státu nebo jiného členského státu Evropské unie a

prokáгal гajišt ní prost edk k trvalému pobytu na území podle § 71. Ministerstvo právní postavení reгidenta na úгemí dále p iгná
cizinci s povolením k trvalému pobвtu na úгemí, kterému toto právní postavení nebвlo p iгnáno současn s vydáním povolení k trvalému
pobytu, pokud o to ciгinec písemn požádá a splňuje podmínkв podle odstavce 1. Ciгinec, kterému právní postavení reгidenta na území
bвlo гrušeno Ě§ Ř5 odst. 1ě, je oprávn n požádat o op tovné p iгnání tohoto právního postavení, pokud ode dne pravomocného
rozhodnutí o гrušení právního postavení reгidenta na úгemí uplвnulo alespoň 5 let a prokáže гajišt ní prost edk k trvalému pobytu na
území podle § 71. Ministerstvo právní postavení reгidenta na úгemí ciгinci p iгná, pokud na úгemí pobývá po uvedenou dobu
nep etržit Ě§ 6Řě, pominulв d vodв гrušení tohoto právního postavení a není-li d vodné nebeгpečí, že bв mohl гávažným гp sobem
narušit ve ejný po ádek nebo ohrozit beгpečnost státu nebo jiného členského státu Evropské unie.
Viг ust.§ Ř3 г.č. 326/1řřř Sb., o pobвtu ciгinc na úгemí České republikв a o гm n n kterých гákon
Viг sm rnice Radв 2003/10ř/ES гe dne 25.listopadu 2003 o právním postavení státních p íslušník t etích гemí, kte í jsou dlouhodob
pobývajícími rezidenty.
62

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 2ř.dubna 2004 o právu občan Unie a jejich rodinných p íslušník

svobodn se pohвbovat a pobývat na úгemí členských stát , o гm n na íгení ĚEHSě č. 1612/6Ř a o гrušení sm rnice 64/221 EHS,
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
63

Sm rnice Evropského parlamentu a Radв 2004/3Ř/ES гe dne 2ř.dubna 2004 o právu občan Unie a jejich rodinných p íslušník

svobodn se pohвbovat a pobývat na úгemí členských stát , o гm n na íгení ĚEHSě č. 1612/6Ř a o гrušení sm rnice 64/221 EHS,
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
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p íslušníkв uvedených osob, pokud mají v České republice právo pobвtu65 ( u první
skupiny ) nebo povolen dlouhodobý pobyt ( u druhé skupiny ). Ve vztahu k § 34
odst.1 písm.b) ObchZ to vede k гáv ru, že se uvedené fвгické osobв povinn
neгapisují do obchodního rejst íku, kdвž se na n ust.§ 21 odst.4, na který je
odkáгáno, nevгtahuje. To pak гnamená, že povinný гápis do obchodního rejst íku
podle odst.1 se гahraničních osob týká, jen jestliže jde o právnické osobв Ě tвto beг
výjimkв ě a dále o jiné гahraniční fвгické osobв než uvedené v § 21 odst.5.“66
5.1.3. FYZICKÉ OSOBY
Dle ust.§ 34 odst.1 písm.cě ObchZ se do obchodního rejst íku гapisují
fвгické osobв, které jsou podnikateli a mají bвdlišt v ČR a osobв podle ust.
§ 21 odst.5 ObchZ, které podnikají na úгemí ČR, pokud o гápis požádají, tedв
v tomto p ípad hovo íme o jediném možném fakultativním zápisu zapisovaných
osob do obchodního rejst íku.67 V obchodním гákoníku není ešeno, гda tato osoba,
která se fakultativn гapíše do obchodního rejst íku, m že také požádat o výmaг
z obchodního rejst íku. Vгhledem k tomu, že její гápis je dobrovolný, není v cný
ani formální d vod, abв nem la mít možnost žádat o výmaг. Odchвlku bвchom
mohly nalézt v ust. § 4ŘŘdě ObchZ, kde je stanoveno, že nájemce podniku m že být
jen podnikatel zapsaný v obchodním rejst íku, jinak je smlouva absolutn neplatná,
z čehož lгe mít гa to, že tato podmínka musí být spln na po celou dobu trvání
smlouvy. Z toho je nutné dovodit, že v p ípad , kdв se podnikatel, fвгická osoba
dobrovoln гapsaná do obchodního rejst íku, stal nájemcem podniku nebo jeho
části, nem že být г obchodního rejst íku vвmaгán, jestliže nájemcem nep estal být.
Otáгkou г stává, гda rejst íkový soud má povinnost takou osobu г obchodního
rejst íku nevвmaгat, či návrhu vвhov t s v domím, že smlouva o nájmu podniku se
stane výmazem podnikatele z obchodního rejst íku absolutn neplatnou. Dle náгoru
uvedeného v komentá i Štenglová/ Plíva/ Tomsa a kol. je vвsloven Dr. Plívou náгor,
že nepovažuje гa správné, abв rejst íkový soud povolil výmaг takového podnikatele

66

Cit.ŠTENGLOVÁ, PLÍVů, TOMSů ů KOL.Obchodní zákoník, komentář, 12.vydání. Praha:C.H.Beck 2009. S.96.ISBN 978-80-

7400-055-3.
67
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z obchodního rejst íku, se kterým se гtotožňuji.68 Výmaг bвch povolila až po
prokáгání, že гávaгkв г p edm tné smlouvв již гaniklв, v opačném p ípad bвch
návrh гamítla. Tento náгor je však v rozporu s novou koncepcí rejst íkového
registračního íгení, na гáklad které bв soud nem l гkoumat, гda smlouva o nájmu
podniku гanikla či ne a návrhu na výmaг гa spln ní formálních požadavk Ě ádný
návrh a doložení, že fвгická osoba nemusí být гapsána v obchodním rejst íku,
nap íklad гískala stautut dle ust.§ 21 odst.5 ObchZ ě vвhov t.
Obligatorn se fвгická osoba, která je podnikatelem, zapisuje do obchodního
rejst íku beг ohledu na roгsah její podnikatelské činnosti,

jestliže výše jejich

výnos nebo p íjm snížených o daň г p idané hodnotв, je-li součástí výnos nebo
p íjm , dosáhla nebo p esáhla гa dv po sob beгprost edn následující účetní
období v pr m ru částku sto dvacet milion Kč. V tomto p ípad je fвгická osoba
povinna podat návrh na гápis do obchodního rejst íku beг гbвtečného odkladu69.
Pokud fвгická osoba obligatorn гapsaná do obchodního rejst íku p estane splňovat
podmínkв, na jejichž гáklad bвla povinna podat návrh na гápis do obchodního
rejst íku, m že podat návrh na výmaг г obchodního rejst íku a v tomto p ípad je i
гe гákona osvoboгena od soudních poplatk . Návrh na výmaг musí podat na
formulá i č. 13 dle vвhl.č. 250/2005 Sb, který je společný pro všechnв osobв
podávající návrh na výmaz z obchodního rejst íku, jestliže mají povinnost návrh na
гápis do obchodního rejst íku,resp. i návrh na гápis гm n podat na p edepsaném
formulá i.
Zákonem č. 370/2000 Sb. bвlo roгší eno ust.§3 ObchZ, na гáklad kterého
se také povin гapisovalв do obchodního rejst íku fвгické osobв, které provoгovalв
živnost pr mвslovým гp sobem. Provoгování živnosti pr mвslovým гp sobem
bвlo vвmeгeno živnostenským гákonem Ě §7a ě. Roгhodolal o n m živnostenský
ú ad na návrh podnikatele. Zákon č. 130/200Ř Sb. гrušil živnost provoгovanou

68

Více viг ŠTENGLOVÁ, PLÍVů, TOMSů ů KOL.Obchodní zákoník, komentář, 12.vydání. Praha:C.H.Beck 2009. S.1063 a násl.ISBN

978-80-7400-055-3.
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Lh ta ,, beг гbвtečného odkladu“ je velmi obecná a dle mého náгoru je nutné ji vвkládat vždв s ohledem na okolnosti daného p ípadu.

Tuto obecnou lh tu lгe najít také v ust.§ 32 odst.3 ObchZ Ě návrh na гápis гapisovaných údaj musí být podán beг гbвtečného odkladu
po vгniku roгhodné skutečnosti ě, či v ust.§ 33 odst.3 ObchZ Ě návrhв a listinв doručené v listinné podob p evede rejst íkový soud beг
гbвtečného odkladu do elektronické podobв ).

- 49 -

pr mвslovým гp sobem a současn гrušil v § 34 odst.2 ObchZ tu část, která se jich
týkala.
,,N které гvláštní гákonв sice nestanoví povinnost zápisu fyzické osoby,
které bвlo ud leno p íslušné podnikatelské oprávn ní, do obchodního rejst íku, ale
ud lení podnikatelského oprávn ní takovým гp sobem podmiňují. Chce-li tedy
fвгická osoba p íslušné oprávn ní obdržet, musí se гapsat do obchodního rejst íku
Ě nap . § 6 odst.1 гákona č. 26/2000 Sb., o ve ejných dražbách, v novelizovaném
гn níě.“70
5.2. Nů ZÁKLůD ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS
5.2.1. STÁTNÍ PODNIK
Postavení a právní pom rв státního podniku jsou upravenв v гákon
č. 77/1řř7 Sb., o státním podniku. Legislativní definici státního podniku nalezneme
v ust.§ 2 odst.1 StPod, kde státní podnik je definován jako právnická osoba,
provoгující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní
odpov dnost. V ust.§ 5 odst.1 uvedeného гákona je sice stanoveno, že státní podnik
vгniká гápisem do obchodního rejst íku71, avšak obchodní гákoník na roгdíl od
jiných níže uvedených právnických osob гapisovaných do obchodního rejst íku
stanoví, které гvláštní údaje o státním podniku se гapisují do obchodního rejst íku,
tj. dle ust.§ 36 odst.fě ObchZ se do obchodního rejst íku u státních podnik
speciáln гapisuje: гakladatel, výše kmenového jm ní, minimální výše kmenového
jm ní, kterou je státní podnik povinen гachovávat, a určený majetek.
Návrh na гápis státního podniku do obchodního rejst íku podává гakladatel.
Dle zákona o státním podniku k návrhu p ipojí: aě гakládací listinu, bě doklad o
ocen ní majetku, s nímž má podle гakládací listinв podnik právo hospoda it
v okamžiku svého гaložení, provedeném podle гvláštních právních p edpis

72

,

cě dokladв dle гvláštních právních p edpis nutné k гápisu do obchodního rejst íku
a dě usnesení vládв, kterým se ud luje souhlas se гaložením podniku. Je-li pot eba
prokáгat další гapisované skutečnosti, p ipojí se k návrhu i další listinв, nap .
70
71
72

ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní rejstřík po novele.Praha:ASPI,2005.s.60.ISBN 80-7357-115-3.
P ÍLOHů D: Výpis z obchodního rejst íku: Státní podnik
§ 24 a násl.г.č.563/1řř1, Sb., o účetnictví

- 50 -

povolení Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že ke spojení státních podnik .
,,Vвhláška č. 250/2005 Sb. nemá formulá pro гápis státního podniku, protože návrh
na jeho гápis se nepodává na p edepsaném formulá i ( § 32 odst.5 ObchZ ). Pro
dokládané listinв lгe též p im en použít p ílohu č.12.“ 73 Specifickým typem
státních podnik

jsou povodí, vгniklá гákonem č. 305/2000Sb., o povodích,

v platném гn ní, s účinností ke dni 1.1.2001. Jde o následující podnikв aě Povodí
Labe, státní podnik, b) Povodí Moravy, státní podnik, c) Povodí Odry, státní podnik,
dě Povodí Oh e, státní podnik a eě Povodí Vltahв, státní podnik. Postavení, právní
pom rв, činnost, sloučení, splвnutí a roгd lení se ídí uvedeným гákonem, pokud
tento гákon neurčuje n co jiného. Návrh na гápis do obchodního rejst íku má pouгe
deklaratorní povahu. Do obchodního rejst íku se гapisují skutečnosti uvedené
v ust.§ Ř ods.2 uvedeného гákona, tj. náгev a sídlo Povodí, hlavní p edm t činnosti
Povodí, oгnačení a adresu ministerstva, které vykonává funkci zakladatele atd. 74
Státní podnik zaniká ke dni výmazu z obchodního rejst íku. Zániku
p edcháгí гrušení státního podniku a to buď s likvidací či beг likvidace podle
гvláštního právního гákona, a to sloučením, splвnutím, či roгd lením podniku.
Lustrováním v obchodním rejst íku na гáklad ,,právní formв“ bвlo naleгeno
cca 400 státních podnik гapsaných v obchodním rejst íku, г toho v tšina se nacháгí
v likvidaci.
5.2.2. P ÍSP VKOVÁ ORGůNIZůCE
Postavení a právní pom rв p ísp vkových organiгací je upraveno v ad
гákon . U p ísp vkových organiгací г iгovaných úгemními samosprávnými celkв
je to гákon č. 250/2000 Sb., o roгpočtových pravidlech úгemních roгpočt . V ust.
§ 27 uvedeného zákona je stanoveno, za jakým účelem úгemní samosprávný celek
г iгuje p ísp vkové organiгace, tj. pro takové činnosti ve své p sobnosti, které jsou
гpravidla neгiskové a jejichž roгsah, struktura a složitost vвžadují samostatnou
právní subjektivitu. Z iгovatel vвdá o vгniku p ísp vkové organiгace г iгovací
listinu, která musí obsahovat obligatorní skutečnosti stanovené uvedeným гákonem,

73

Cit.ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní rejstřík po novele.Praha:ASPI,2005.s.46. ISBN 80-7357-115-3

74

§ 11 odst.1 г.č.ř2/1řř1 Sb., o podmínkách p evodu majetku státu na jiné osobв
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nap . údaje o г iгovateli, náгvu p ísp vkové organiгace, hlavní účel a p edm t
činnosti, údaje o sv eném majetku k hospoda ení a v jakém rozsahu lze s ním
hospoda it apod. Dle ust.§ 27 odst.10 uvedeného гákona se p ísp vková organiгace
гapisuje do obchodního rejst íku75, kdв návrh na гápis podává г iгovatel. Z níže
uvedeného lгe dovodit, že jak гápis, tak i výmaг p ísp vkové organiгace
z obchodního rejst íku má deklaratorní účinkв.
Ke vгniku, roгd lení, sloučení, splвnutí nebo гrušení p ísp vkové organiгace
docháгí dnem určeným г iгovatelem v roгhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu
p echáгí její majetek, práva a гávaгkв na nové anebo p ejímající organizace.
Rozhodne-li г iгovatel o гrušení organiгace, p echáгí uplвnutím dne uvedeného
v jeho roгhodnutí o гrušení její majetek, práva a гávaгkв na г iгovatele. Ke sloučení
nebo splвnutí p ísp vkové organiгace m že dojít pouгe u p ísp vkových organiгací
téhož г iгovatele. Vвvstává tu otáгka, гda lгe na p em nв p ísp vkových organiгací
použít subsidiárn

i speciální гákon гákon č. 125/200Ř Sb., o p em nách

obchodních společností a družstev. V ust.§ 1 P emZ je stanoveno, že p edm tem
гákona je úprava p em n obchodních společností a družstev a гapracovává p íslušné
p edpisв Evropských společenství. V гákon č. 250/2000 Sb. není žádný odkaг na
speciální гákon a úprava p em n v гákon č. 250/2000 Sb. je dle mého náгoru ač
velmi гjednodušená, tak speciální pro p ísp vkové organiгace a гákon o p em nách
se v tomto p ípad nepoužije ani p im en .
Dále jejich úpravu nalezneme v гákonu č. 157/2000 Sb., v platném гn ní o
p echodu n kterých v cí, práv a гávaгk г majetku České republikв do majetku
kraj , podle n jž se státní p ísp vkové organiгace stávají p ísp vkovými
organizacemi kraje.
V neposlední ad je nutné гmínit i гákon č. 12Ř/2000 Sb., o obcích, kde je
v ust.§ Ř4 odst.2 písm.dě stanovena pravomoc гastupitelstva г iгovat a rušit
p ísp vkové organiгace obce a гákon č. 12ř/2000 Sb. o krajích, v platném гn ní,
kde je v ust.§ 35 odst.2 písm.j) stanovena pravomoc гastupitelstva г iгovat a rušit
p ísp vkové organiгace kraje.
75
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5.2.3. HOSPODÁ SKÁ KOMORů
Vгnik, postavení a p sobnost Hospodá ské komorв České republikв a
ůgrární komorв České republikв Ě dále jen ,,komorв“ě je upravena v ust.§ 1 zákona
č. 301/1řř2 Sb., o Hospodá ské komo e České republikв a ůgrární komo e České
republiky, v platném гn ní. Komorв jsou právnickými osobami a гapisují se do
obchodního rejst íku.76 Sídlem hospodá ské komorв je Praha a sídlem agrární
komory je Olomouc. Komory jsou sdruženími podnikatel Ě právnických i fвгických
osob ě p ijatých гa jejich členв. Hospodá ská komora je гaložena гa účelem podporв
podnikatelských aktivit mimo гem d lství, potraviná ství a lesnictví, k prosazování
a ochran гájm a k гajiš ování pot eb svých člen . ůgrární komora je гaložena jak
již plвne г jejího náгvu гa účelem podporв podnikatelských aktivit v гem d lství,
potraviná ství a lesnictví a ochran гájm a k гajiš ování pot eb svých člen .
Ob komorв tvo í okresní komorв a v hlavním m st Praгe obvodní komorв
Ě dále jen ,,okresní komorв“ ě a u hospodá ské komorв гačlen ná živnostenská
společenstva a u agrární komorв гačlen ná гem d lská, potraviná ská a lesnická
společenstva Ě dále jen ,,společenstva“ ě. Okresní komorв jsou právnickými osobami
a гapisují se dle ust.§ 3 odst.2 uvedeného гákona do obchodního rejst íku. Okresní
komory v regionu se mohou slučovat v regionální komory a regionální komory se
mohou roгd lovat na okresní komorв. Jak JUDr.Josef Holejšovský ve své publikaci
,, Obchodní rejst ík a další rejst íkв vedené soudв“, tak i JUDr.Ivana Štenglová ve
své publikaci ,, Obchodní rejst ík po novele“ shodn uvád jí, že na regionální
komory se vztahují ustanovení uvedeného zákona týkající se okresních komor, lze
tudíž dovodit, že i regionální komory jsou právnickými osobami a zapisují do
obchodního rejst íku.
5.2.4. ZůM STNůNECKÁ POJIŠ OVNů
Zam stnanecká pojiš ovna je legislativní гkratkou pro resortní, oborové,
podnikové a další гdravotní pojiš ovnв dle ust.§ 1 гákona č. 280/1992 Sb., o
resortních, oborových, podnikových a dalších гdravotních pojiš ovnách ( dále jen
гákon o гam stnaneckých pojiš ovnách ě. Zam stnanecká pojiš ovna je právnickou
osobou, v právních vгtaгích vвstupuje svým jménem, m že nabývat práv
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a povinností a nese odpov dnost г t chto vгtah vвplývající. Z názvu této právnické
osobв musí být г ejmé, že jde o гam stnaneckou pojiš ovnu. O tom, že se nejedná o
p íliš častý гápis t chto právnických osob do obchodního rejst íku sv dčí to, že p i
lustraci гam stnaneckých pojiš oven v obchodním rejst íku bвlo naleгeno jen
necelých 50 гam stnaneckých pojiš oven.77
Podle ust.§ 5 odst.3 uvedeného гákona se гam stnanecká pojiš ovna гapisuje
do obchodního rejst íku.

Zam stnanecká pojiš ovna zaniká ke dni výmazu z

obchodního rejst íku. Návrh na výmaг podává гanikající гdravotní pojiš ovna nebo
likvidátor. Zániku гam stnanecké pojiš ovnв p edcháгí její гrušení beг likvidace
nebo s likvidací Ě viг §6 ě. Vstup гam stnanecké pojiš ovnв do likvidace se гapisuje
na návrh Ministerstva гdravotnictví do obchodního rejst íku. Po dobu likvidace se
užívá náгev гam stnanecké pojiš ovnв s dov tkem "v likvidaci". Ode dne zápisu do
obchodního rejst íku jedná jménem гam stnanecké pojiš ovnв v likvidaci
likvidátor, pop ípad

likvidáto i, které jmenuje Ministerstvo zdravotnictví.

Likvidátor je povinen nejpoгd ji následující pracovní den oгnámit den vstupu
гam stnanecké

pojiš ovnв

do

likvidace

Centrálnímu

registru

pojišt nc

a informovat ve ejnost o dni vstupu do likvidace prost ednictvím sd lovacích
prost edk . Do 30 dn

po skončení likvidace гam stnanecké pojiš ovnв podá

likvidátor rejst íkovému soudu návrh na výmaг гam stnanecké pojiš ovnв
z obchodního rejst íku.
5.2.5. ZůJIŠ OVůCÍ FOND
Podle ust.§ 22a гákona o гam stnaneckých pojiš ovnách se г iгuje
Zajiš ovací fond Ědále jen "Fond"ě, který je právnickou osobou. Fond se гapisuje do
obchodního rejst íku.78 Fond není státním fondem ve smвslu гvláštního гákona.
Fond slouží k úhrad

гdravotní péče poskвtnuté гdravotnickými гa íгeními

pojišt nc m гam stnanecké pojiš ovnв likvidované podle § 6 odst. Ř písm. aě v
p ípadech, kdв nebвlв ke dni skončení likvidace гam stnanecké pojiš ovnв
uspokojenв všechnв splatné pohledávkв гdravotnických гa íгení, a v p ípadech, kdy
гam stnanecká pojiš ovna má více v itel a není schopna po delší dobu plnit své
77
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splatné závazky, nebo je-li p edlužena. Lustrací v obchodním rejst íku bвlв
naleгenв jen 2 гajiš ovací fondв.
5.2.6. STÁTNÍ FOND KULTURY
Zákonem č. 23ř/1řř2 Sb., o Státním fondu kulturв České republikв se
г iгuje se Státní fond kultury České republikв Ě dále jen "Fond" ). Fond je
právnickou osobou, která se гapisuje do obchodního rejst íku.79 Fond spravuje
ministerstvo kultury České republikв Ě dále jen "správce Fondu" ).
V čele Fondu je ministr kultury České republikв Ě dále jen "ministr" ě, který
odpovídá гa hospoda ení s prost edkв Fondu. Orgánem roгhodujícím o гp sobu a
výši čerpání prost edk fondu je Rada Fondu Ě dále jen Rada ě. Podrobnosti o
organiгaci a činnosti Rady upraví statut Fondu, který schvaluje na návrh správce
Fondu Česká národní rada.
Finančními гdroji Fondu jsou nap . darв a d dictví pro Fond, výnosв
z ve ejných sbírek a loterií organiгovaných Fondem, dotace гe státního roгpočtu,
úv rв od právnických osob atd. V uvedeném гákon v ust. § 7 nalezneme taxativní
výčet гdroj . Prost edkв г Fondu lгe poskвtovat na konkrétní kulturní projektв nap .
na propagaci české kulturв v гahraničí, výstavní a p ednáškovou činnost, podporu
vгniku, realiгaci a uvád ní um leckв hodnotných d l. V гákon

naleгneme

taxativní výčet projekt .
5.2.7. GůRůNČNÍ FOND
Postavení a právní pom rв Garančního fondu upravuje гákon č. 256/2004
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v ust.§ 12Ř a násl. Garanční fond je právnická
osoba, která гabeгpečuje гáruční sвstém, гe kterého se vвplácejí náhradв
гákaгník m obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky
v či svým гákaгník m. Garanční fond se гapisuje do obchodního rejst íku80. Není
státním fondem. Garanční fond p ijímá p ísp vkв od obchodník s cennými papíry,
informuje ČNB o výši p ísp vk , které jednotliví obchodníci s cennými papíry
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гaplatili Garančnímu fondu гa p íslušný kalendá ní rok, a uve ejňuje tвto informace
гp sobem umožňujícím dálkový p ístup do 30.dubna následujícího roku, гajiš uje
ov ování nárok na vвplacení náhrad г Garančního fondu a гajiš uje vвplacení
náhrad z Garančního fondu.
5.2.Ř. FOND POJIŠT NÍ VKLůD
Fond pojišt ní vklad Ě dále jen ,,Fond“ě je právnickou osobou a г iгuje se
p ímo гákonem o bankách Ě ust.§ 41a гákona č. 21/1řř2 Sb., o bankáchě. Fond není
státním fondem ve smвslu гvláštního гákona. Je íгen p tičlennou správní radou,
jejíhož p edsedu, místop edsedu a ostatní členв správní radв jmenuje a odvolává
ministr financí. Členové správní radв jsou jmenováni na období 5 let, a to i
opakovan . Každý rok je jmenován jeden člen správní radв. Za výkon člena správní
radв nenáleží odm na.
Zdrojem Fondu jsou p ísp vkв od bank, výnosв г investování pen žních
prost edk , pen žní prost edkв, které si Fond obstaral dle § 41 iě81 uvedeného
гákona, návratné finanční výpomoci a výt žkв г ukončených insolvenčních a
likvidačních íгení. Čerpat г Fondu lze jen na náhradв vlastník vklad a na splátkв
návratných finančních výpomocí a beгúročných úv r .
Podrobnosti o činnosti a p sobnosti fondu upravuje statut Fondu, který
vвdává správní rada po p edchoгím souhlasu Ministerstva financí. Lustrací
v obchodním rejst íku bвl naleгen jen jediný гapsaný Fond a to Fond pojišt ní
vklad , se sídlem Praha 1, R žová 15, PSČ 110 00, IČ 4ř7 10 362.82 Zda musí mít
Fond ve svém náгvu ,, Fond pojišt ní vklad “ гe гákonné dikce nevвplývá, dle
mého náгoru je však nutné, abв náгev tento základ obsahoval a nelze zapsat do
obchodního rejst íku obchodní společnost, družstvo, či jinou právnickou osobu,
která bв ve svém náгvu obsahovala ,,fond pojišt ní vklad “ a to pro гam nitelnost
dle ust.§ 10 odst.1 ObchZ. Tento návrh by bylo nutné zamítnout.
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5.2.9. ZůJIŠ OVůCÍ FOND DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN
Fond bвl г íгen гákonem č.Ř7/1řř5 Sb., гákon o spo itelních a úv rních
družstvech a n kterých opat eních s tím souvisejících a o dopln ní гákona České
národní radв č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daní г p íjm , ve гn ní poгd jších p edpis ,
jehož existence je nadále upravena гákonem č. 57/2006 Sb. , o гm n гákon v
souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. Fond je právnickou
osobou, která se гapisuje do obchodního rejst íku83. Jeho sídlem je Praha. Fond
není státním fondem ve smвslu гvláštního гákona. Fond je íгen t íčlenným
p edstavenstvem. Podrobnosti o postavení, činnost a p sobnost fondu upravuje
statut fondu, který vвdává p edstavenstvo po p edchoгím souhlasu Ú adu pro
dohled nad družstevními гáložnami a Ministerstva financí.
Fond sloužil do roku 2005 primárn k pojišt ní vklad člen družstevních
záložen v t chto pen žních ústavech. V roce 2006 p ešla agenda pojišt ní vklad v
družstevních гáložnách гe Zajiš ovacího fondu družstevních гáložen na Fond
pojišt ní vklad . Zajiš ovací fond družstevních гáložen však neгanikl, nadále
existuje a je pov en гejména výplatami náhrad гahájenými p ed 1. 4. 2006,
vвpo ádáváním svých d ív jších pohledávek a гávaгk , jakož i vвpo ádáváním
pohledávek a гávaгk bývalého Ú adu pro dohled nad družstevními гáložnami
vгniklých v souvislosti s návratnými finančními výpomocemi poskвtnutými Ú adu
v minulosti, kteréžto pohledávkв a гávaгkв гe гákona p ešlв na Zajiš ovací fond. 84
5.2.10. POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY
Poгemkový fond bвl г íгen гákonem č. 56ř/1řř1 Sb., o Poгemkovém fondu
České republikв. Poгemkový fond je právnickou osobou гapisovanou do
obchodního rejst íku85, se sídlem v Praгe. Podrobnosti o činnosti upravuje statut,
který schvaluje poslanecká sn movna. P sobnost poгemkového fondu je dána
гvláštním právním p edpisem Ě гákonem č. 22ř/1řř1 Sb., o úprav vlastnických
vгtah k p d a jinému гem d lskému majetku ). Orgány pozemkového fondu jsou
presidium, výkonný výbor a doгorčí rada. Výbor fondu je statutární orgán fondu a
členové výboru se гapisují do obchodního rejst íku.
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5.2.11. STÁTNÍ FOND ČESKÉ REPUBLIKY PRO PODPORU ů ROZVOJ
ČESKÉ KINEMůTOGRůFIE
Státní fond České republikв pro podporu a roгvoj České kinematografie bвl
г íгen гákonem č. 241/1řř2 Sb., o Státním fondu České republikв pro podporu a
roгvoj České kinematografie. V ust.§ 1 uvedeného гákona je stanoveno, že fond je
právnickou osobou, která se гapisuje do obchodního rejst íku86. Fond je spravován
Ministerstvem kulturв České republikв Ě dále jen ,, správce Fondu” ě. V čele Fondu
je ministr kulturв České republikв, který odpovídá гa hospoda ení s prost edkв
Fondu. Orgánem roгhodujícím o гp sobu a výši čerpání prost edk

Fondu

roгhoduje Rada Fondu Ě dále jen ,,Rada” ě. Členв Radв volí a odvolává Poslanecká
sn movna Parlamentu Ě p vodn Česká národní rada ě. Rada má nejvíce 13 člen a
funkční období člen Radв je t íleté. Podrobnosti o činnosti a organizaci Fondu
upraví statut Fondu, který schvaluje na návrh správce Fondu Poslanecká sn movna
Parlamentu Ě p vodn Česká národní rada ě.

5.2.12. KOMODITNÍ BURZA
Postavení a právní pom rв komoditních burг upravuje гákon č. 22ř/1řř2
Sb.,

87

o komoditních burzách. Legislativní definici nalezneme v ust. § 1

uvedeného zákona, kdy komoditní burza je definována jako právnická osoba,
г íгení podle uvedeného гákona Ě dále jen ,,burгa“ ě k organizování burzovních
obchod

se гbožím Ě dále jen ,,komoditв“ ě, deriváty vztahujícími se ke

komoditám, které jsou p edm tem obchodování na komoditní burгe Ě dále jen
,,komoditní derivátв“ ě, pokud nejsou investičním nástrojem podle гvláštního
právního p edpisu88, nebo se гem d lským skladním listem podle гvláštního
právního p edpisu.
,,Zákon nestanoví, jakou formu právnické osobв má burгa mít, obecn lгe
tedв íci, že m že mít jakoukoli formu, krom t ch, kterým гákon nedovoluje
podnikatelskou činnost. Zpravidla se však komoditní burгa гakládá jako
obchodní společnost a pak se její гápis do obchodního rejst íku ídí obchodním
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гákoníkem.“89 V ust. § Ř uvedeného гákona je stanoveno, že burгa vгniká
гápisem do obchodního rejst íku90, tj. гápis má konstitutivní účinkв. Žádost o
гápis podepisují všichni гakladatelé burгв a podpisв musí být ú edn ov enв.
Zapisované skutečnosti jsou uvedenв v odst.2 uvedeného ustanovení, nap .
p edm t a druhв burгovních obchod . K žádosti se p ikládá povolení,
гakladatelská listina, statut, ád burгovního roгhodčího soudu, je-li г íгen.
Orgány burzy jsou valná hromada a burzovní komora. Statutem mohou být
г íгenв poradní orgánв burгв. Dle ust.§ 3ř uvedeného гákona burгa гaniká
výmazem z obchodního rejst íku. Návrh na výmaг burгв г obchodního rejst íku
podává po roгd lení likvidačního г statku likvidátor.
5.2.13. ůKCIOVÁ SPOLEČNOST ČESKÉ DRÁHY
Činnost a гp sob íгení akciové společnosti české dráhв je upraven
v гákon

č. 77/2002 Sb., гákon o akciové společnosti České dráhв, státní

organiгaci Správa želeгniční dopravní cestв a o гm n гákona č. 266/1994 Sb., o
drahách, a гákona č. 77/ 1řř7 Sb., o státním podniku, ve гn ní poгd jších
p edpis . Na гaložení, vгnik, činnost, postavení orgán a právní pom rв akciové
společnosti České dráhв se vгtahuje obchodní гákoník, pokud гákon č. 77/2002
Sb. nestanoví jinak.
Zakladatelem akciové společnosti České dráhв je stát. Obchodní firmou
je náгev České dráhв a.s. K гaložení této akciové společnosti je nutný souhlas
vládв a to p edchoгí. ůkciová společnost České dráhв je гaložena beг ve ejné
nabídky akcií dnem, kdв vláda schválí гakladatelskou listinu akciové společnosti
České dráhв včetn stanov. ůkcie jsou listinnými akciemi na jméno s omezenou
p evoditelností; akcie jsou p evoditelné pouгe se souhlasem vládв, op t
p edchoгím. Zákon stanoví v ust.§ 6 гvláštní odchвlku pro vгnik společnosti, tj.
akciová společnost České dráhв vгnikne dnem 1.ledna kalendá ního roku
následujícího po kalendá ním roce, v n mž bвla akciová společnost České dráhв
гaložena. ůkciová společnost České dráhв se гapisuje do obchodního rejst íku91;
гápis má, pokud jde o vгnik akciové společnosti, deklaratorní povahu. Jedná se o
89
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jedno z mála ustanovení, v n mž jsou výslovn uvedenв deklaratorní účinkв
гápisu do obchodního rejst íku.
Orgánв akciové společnosti České dráhв a.s. jsou: aě ídící výbor,
prost ednictvím n jž vвkonává stát svá akcioná ská práva; je tvo en t emi vládou
pov enými гam stnanci ministerstva a po jednom vládou pov enými
гam stnanci Ministerstva financí, Ministerstva obranв, Ministerstva pr mвslu a
obchodu a Ministerstva pro místní roгvoj; bě p edstavenstvo; cě doгorčí rada.
5.14. SPRÁVů ŽELEZNIČNÍ DOPRůVNÍ CESTY
Ke dni vгniku akciové společnosti České dráhв vгniká i státní organiгace
Správa želeгniční dopravní cesty se sídlem v Praгe. Správa želeгniční dopravní
cestв je právnickou osobou, která se také гapisuje do obchodního rejst íku92, kdy
v гákon je op t vвjád en deklaratorní účinek гápisu. Návrh podává гakladatel.
V ust.§ 1ř odst.4 г.č. 77/2002 Sb. jsou uvedenв obligatorn

гapisované

skutečnosti, nap . den vгniku akciové společnosti a usnesení vládв, jímž bвla
akciová společnost České dráhв гaložena.
Postavení, právní pom rв, činnost, sloučení, splвnutí a roгd lení státní
organiгace Správa želeгniční dopravní cestв se ode dne svého г íгení ídí
p im en ustanovením гákona o státním podniku, pokud гákon č. 77/2002 Sb.
nestanoví jinak. Funkci zakladatele vykonává jménem státu ministerstvo. Orgány
státní organiгace Správa želeгniční dopravní cestв jsou správní rada a generální
editel.
5.2.15. ČESKÁ TISKOVÁ KůNCELÁ
Česká tisková kancelá Ě dále jen ,,ČTK“ ě bвla г íгena гákonem
č. 517/1řř2 Sb., o České tiskové kancelá i. ČTK je právnickou osobou, která
nakládá vlastním majetkem, jehož гákladem je majetek p evedený г
Československé tiskové kancelá e. Tisková kancelá se гapisuje do obchodního
rejst íku93 a používá гkratku ČTK. Stát neodpovídá гa гávaгkв ČTK a ČTK
92

P ÍLOHů Q: Výpis z obchodního rejst íku: Správa želeгniční dopravní cestв

93

P ÍLOHů R: Výpis z obchodního rejst íku: ČTK
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neodpovídá гa гávaгkв státu. ČTK гanikne p evodem majetkových a jiných práv
na jiný právní subjekt podle гvláštního гákona nebo postupem podle гvláštního
zákona.
Posláním ČTK je poskвtování objektivní a všestranné informace pro
svobodné vвtvá ení náгor . ČTK poskвtuje službu ve ejnosti ší ením slovního a
obraгového гpravodajství г České republikв a гahraničí. Stejnou službu poskвtuje i
do гahraničí. Tisková kancelá je oprávn na vвkonávat гa podmínek stanovenými
právními p edpisв podnikatelskou činnost, která nesmí ohroгit její poslání. Nesmí
provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít majetkovou účast na
obchodním jm ní fвгické nebo právnické osobв, která je provoгuje.
Orgánem, jímž se uplatňuje právo ve ejnosti na kontrolu tiskové kancelá e
je Rada tiskové kancelá e Ě dále jen ,,Rada” ě. Rada má 7 člen , kte í jsou voleni a
odvoláváni Českou národní radou94. Členství v Rad

je ve ejnou funkcí.

Statutárním orgánem je editel, který je jmenován na 6 let Radou.
5.2.16. ST EDISKO CENNÝCH PůPÍR
V ust.§ 55 г.č.5ř1/1řř2 Sb., o cenných papírech, platného do 30.4.2004
bвlo stanoveno, že St edisko cenných papír Ě dále jen ,,SCP“ ě je právnickou
osobou г íгenou Ministerstvem financí v právní form p ísp vkové organiгace a
гapisuje se do obchodního rejst íku95. Výše uvedené ustanovení bвlo гrušeno
гákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Ě ZPKT ě, na гáklad
kterého činnost SCP se pomalu chýlí ke konci.96 Povolení k činnosti SCP zanikne
94

Česká národní rada (zkratkou ČNR) byla roku 1968 na гáklad ústavního zákona č. 77/1ř6Ř Sb. „o p íprav federativního

uspo ádání Československé socialistické republikв“ „prozatímním orgánem ústavní politické reprezentace českého národa“ se 150
členв, který m l na starosti p ípravné práce s ustavením budoucí částečn autonomní České socialistické republikв a jejího parlamentu,
kterým m la být již volená Česká národní rada. Od 1. ledna 1969 do 31. prosince 1992 se pak na гáklad ústavního гákona č. 143/1ř6Ř
Sb. „o Československé federaci“ jednalo v rámci formáln federaliгované ČSSR a ČSFR o parlament České socialistické republikв a
České republikв, s 200 poslanci volenými na období 4 let. V čele České národní radв stál p edseda České národní radв. Se гánikem
ČSFR a osamostatn ním České republikв se Česká národní rada podle článku 106, odstavce Ě1ě ústavв České republiky p ejmenováním
zm nila

na

dnešní

Poslaneckou

sn movnu

Parlamentu

České

republiky.

[http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_rad]
95
96

P ÍLOHů S: Výpis z obchodního rejst íku: St edisko cenných papír
Výstižn je tato problematika popsána

JUDr.Vlastilem Piherou v článku naгvaném ,, Evidence investičních

nástroj -St edisko cenných papír v novém hávu“ a to takto: ,,Jednou г nejv tších гm n, kterou p inesl ZPKT, je nové
pojetí evidování гaknihovaných cenných papír , které do 30.4.2004 гákon o cenných papírech sv oval SCP. Zákon o
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Použito

г:

dnem, následujícím po dni, kdy centrální depoгitá

p eveгme evidenci

zaknihovaných cenných papír . Do dobв, než centrální depoгitá p eveгme
evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papír vedenou SCP, se
nepoužijí ustanovení гákona upravující činnost centrálního depoгitá e a SCP
vede evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papír

a plní

podnikání na kapitálovém trhu гavádí nový sвstém tгv.,,evidence investičních nástroj “, jejíž úprava dopadá nejen na
гaknihované cenné papírв, ale i na jiné druhв investičních nástroj . Dále гavádí гvláštní regulaci činnosti spočívající
ve vedení této evidence, kterou vyhrazuje pouгe subjekt m oprávn ným poskвtovat investiční službв, či v p ípad
vedení tгv.centrální evidence cenných papír Ě činnost nejbližší činnosti SCP ě osob , která гíská гvláštní povolenítгv.centrálnímu depoгitá i. Jak vвplývá г d vodové гprávв k zákonu PKT, m la být hlavním d vodem гm nв právní
reglementace гaknihovaných cenných papír

snaha p iblížit sвstém obchodování s t mito instrumentв pom r m

obvвklým na vвsp lých kapitálových trгích, p edevším umožnit г iгování tгv. nominee účtu cenných papír tak, aby
bвlo možné vést na jednom hromadném účtu cenné papírв všech гákaгník obchodníka s cennými papíry. Cenné
papírв m lв tradičn listinnou podobu a obchodovalo se s nimi standardním гp sobem, jako s jakoukoli jinou movitou
v cí. Spolu s nar stající oblibou cenných papír jako investice гtráceli majitelé cenných papír гájem cenné papírв
p ímo fвгickв držet a ponechávali je v úschov u svých bank, resp. obchodník s cennými papírв, kte í tвto cenné
papírв pro své гákaгníkв spravovali. Za účelem usnadnit vвpo ádání obchod s cennými papírв, které bвlo p i
obchodech meгi klientв r гných bank nutné fвгickв p epravit г bankв prodávajícího do bankв kupujícího, гačalв
samotné bankв г iгovat tгv. centrální depoгitá e, kterým sv ovalв cenné papírв svých гákaгník

do druhotné

úschovв. Cenné papírв uložené v centrálním depoгitá i tak mohlв být obchodovánв meгi klientв гúčastn ných bank,
aniž bв bвlo nutné s nimi fвгickв disponovat. Zm nв v jejich vlastnictví se projevovaly pouze v knihách centrálního
depoгitá e, který evidoval cenné papírв sv ené mu každou г bank ( tгv. nominee účtв ), a banky, která evidovala
cenné papírв sv ené jí každým г jejích klient . Tento sвstém bývá oгnačován jako sвstém tгv. nep ímé držbв. Jak je
г ejmé г výše uvedeného načrtnutí podstatв sвstém nep ímé držbв, není jeho podstatou vedení evidence, ale naopak
evidence je výraгem jeho podstatв. Každá г bank eviduje cenné papírв, které jí sv ili její klienti, principiáln stejn ,
jako eviduje pen žní prost edkв na klientov b žném účtu. Tento vгorec funguje ve své podstat dodnes, bв právní
vztahy k takto „uloženým“ cenným papír m jsou posuгovánв r гnými jurisdikcemi r гn . V гásad platí, že vгtahв
meгi účastníkв tohoto tгv. sвstému nep ímé držbв cenných papír jsou posuгovánв buďto jako prosté vztahy z
( hromadné ) úschovy s tím, že centrální depoгitá má postavení druhotného schovatele ( N mecko ě, гa vвužití
angloamerického institutu trustu ( Velká Británie ) a n které právní ádв dokonce konstruují pro tвto p ípadв
specifická práva v cné povahв Ě USA ). V rámci гjednodušení obchodování s cennými papírв n které jurisdikce
( nap . francouгská ě upustilв od požadavku na vвhotovování listin p edstavujících cenný papír a stanovilв, že ke
vгniku cenného papíru postačí гanesení cenného papíru do knih u centrálního depoгitá e. Tím sice vгrostl výгnam
vnit ní evidence centrálního depoгitá e a ostatních finančních prost edník , гprost edkovávajících majiteli cenného
papíru držbu cenného papíru, její podstata se tím však neгm nila. Nová regulace spočívá na t ech hlavních pilí ích:
aě obecné úprav tгv. evidence investičních nástroj cobв evidence i jiných hodnot než гaknihovaných cenných
papír , bě koncepci гaknihovaného cenného papíru, k jehož vгniku se vвžaduje гápis do této evidence ( § 91 ZPKT )
a cě povinnosti obchodník s cennými papíry a investičních společností гajistit vedení všech investičních nástroj ,
které jsou jim sv enв jejich гákaгníkв, v této evidenci ( § 12 odst. 3 ZPKT a § 9 ZKI ).
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informační povinnosti podle zákona o cenných papírech účinného do 30. 4. 2004
( § 202 odst. ZPKT ).
5.3.OSOBY,

KTERÉ

SE

JIŽ

NEZůPISUJÍ

DO

OBCHODNÍHO

REJST ÍKU
5.3.1. FOND D TÍ ů MLÁDEŽE
Fond d tí a mládeže bвl г íгen гákonem č. 113/1řř3 Sb., o Fondu d tí a
mládeže. Bвl právnickou osobou гapisovanou do obchodního rejst íku, kdв
podmínkou гápisu bвlo schválení statutu fondu. Fond bвl гrušen гákonem
č. 364/2000 Sb., o гrušení Fondu d tí a mládeže a o гm nách n kterých гákon . V
článku I гákona č. 364/2000 Sb. je stanoveno, že fond se ke dni 1. prosince 2000
гrušuje a tímto dnem vstupuje do likvidace a vláda k tomuto dni jmenuje na návrh
Poslanecké sn movnв likvidátora. Ke dni 1. prosince 2000 soud beг návrhu гapíše
do obchodního rejst íku vstup Fondu d tí a mládeže do likvidace a po dobu
likvidace se Fond d tí a mládeže oгnačuje jako Fond d tí a mládeže „v likvidaci“
( dále jen „Fond“ ). Nezanikne-li Fond po skončení likvidace výmaгem
z obchodního rejst íku na návrh likvidátora do 31. prosince 2004, p echáгejí dnem
1. ledna 2005 práva a povinnosti Fondu, včetn práv a povinností z nedokončených
právních spor , na Českou republiku, jejímž jménem v t chto v cech bude jednat
Ministerstvo financí, a týmž dnem vгnikne Ministerstvu financí právo nakládat
s majetkem Fondu v souladu se гvláštním právním p edpisem upravujícím
nakládání s majetkem České republikв. Fond byl vymazán z obchodního rejst íku
ke dni 25.2.2005.
5.3.2. FOND NÁRODNÍHO MůJETKU ČESKÉ REPUBLIKY
Zákonem č.171/1řř1 Sb., o p sobnosti orgán České republikв ve v cech
p evodu majetku státu na jiné osobв a o Fondu národního majetku České republikв
bвl г íгen Fond národního majetku České republikв. Fond bвl právnickou osobou
гapisovanou do obchodního rejst íku. Zákonem č. 17Ř/2005 Sb.,o гrušení Fondu
národního majetku České republikв a o p sobnosti Ministerstva financí p i
privatiгaci majetku České republikв Ě гákon o гrušení Fondu národního majetku ě
bвl Fond národního majetku ČR od 1.1.2006 гrušen, avšak г obchodního rejst íku
bвl vвmaгán až k 1Ř.12.2007.
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5.3.3. ČESKÁ KONSOLIDůČNÍ ůGENTURů
Česká konsolidační agentura Ě dále jen Agentura ) byla právnickou osobou
sídlící v Praгe, institucí určenou k гajiš ování hospodá ských гám r

vlády a

financování strategických projekt v oblasti infrastrukturв a životního prost edí,
která se гapisovala do obchodního rejst íku. Vznikla dne 1.гá í 2001 a гanikla
31.12.2007, kdв poгbвl účinnosti гákon č. 23ř/2001 Sb., o České konsolidační
agentu e. ,,Šlo o pom rn velikou banku, která m la p es 1000 гam stnanc . ČKů
bвla speciáln

určena k

ešení kriгových finančních situací podnik , bank,

pojiš oven a dalších institucí v procesu ekonomické transformace. ČKů p ebírala
problémová aktiva ( pohledávky ě od komerčních bank s cílem oгdravení portfolia
p íslušných organiгací, na jejichž dobrém fungování m l stát гájem. ČKů
fungovala jako centrální banka beг poboček. ČKů p i své činnosti spolupracovala
s Evropskou investiční bankou, nap . p i moderniгaci želeгničních tratí, p í
výstavb dálnic atd. ČKů гískávala finanční prost edkв pro svoji činnost, v níž
p evažovalв výdaje nad p íjmв, г Fondu národního majetku. Zánik ČKů beг
likvidace nastal dne 31. prosince 2007. Právním nástupcem se stal stát, zastoupený
ministerstvem financí ČR, na který p ešla veškerá práva a гávaгkв ČKů.“97

97

Použito г:[ http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_konsolida%C4%8Dn%C3%AD_agentura]
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6. ÚDůJE ZůPISOVůNÉ DO OBCHODNÍHO REJST ÍKU

Zásadními гnakв obchodního rejst íku jsou гapisované údaje a
гapisované osobв. Do obchodního rejst íku se гapisují pouгe tв údaje o
podnikatelích98, o nichž to stanoví zákon99. Základní právní úprava toho, které
údaje o гapisovaných osobách se гapisují do obchodního rejst íku, je obsažena
v obchodním гákoníku. Tuto právní úpravu doplňují n které další гákonв, nap . o
státním podniku, o bankách atd. Jiné údaje do obchodního rejst íku гapisovánв
být nesm jí a pokud bв je navrhovatel požadoval гapsat, m l bв soud návrh
v této části usnesením гamítnout, jak potvrdil i Nejvвšší soud ČR.100 Touto
гásadou se však v praxi rejst íkové soudв často ne ídí, jak jsem гjistila b hem
své praxe na obchodním rejst íku, proto m žeme v obchodním rejst íku naléгt i
údaje a skutečnosti, jejichž гápis nebвl гákonem stanoven, resp. ani povolen.
Nap íklad lгe často naléгt гápis skutečností jako roгsah splacení гákladního
kapitálu u společností s ručením omeгeným, гp sob podepisování jednatel ,
které se do obchodního rejst íku neгapisují. Okruh гapisovaných údaj je tedв
pevn stanoven гákonem a m že být tedв roгší en či гúžen jen гákonem.
Skutečnostmi, které se гapisují do obchodního rejst íku se budu podrobn ji
v novat v dalších podkapitolách.
Údaje, které se гapisují do obchodního rejst íku nejsou v гákon

aгenв

ani p ehledn , ani sвstematickв. Pro jednoduchost lгe roгd lit tвto údaje do dvou
základních skupin a to:
a) Údaje, které se obecně zapisují u všech subjektů: jsou uvedeny v ust.§ 35
obchodního гákoníku. Lгe však namítnout, že bв гde m l být uveden i údaj o
dni гápisu, který se uvádí jak p i tгv. prvoгápisu, гm nách, tak i p i výmaгu
z obchodního rejst íku, beг ohledu, гda má výгnam na гáklad ust.§ 62 odst.1
98

Údaje o podnikatelích se roгumí tв údaje, které podnikatele jednoгnačn identifikují, dávají informaci o jeho činnosti, vnit ní

organiгační struktu e, o osobách oprávn ných гa podnikatele jednat či jinak se na činnosti podnikatele podílet apod. Použito г:
[VůCKOVÁ M. a kol.MERITUM.Obchodní rejst ík – praktický pr vodce.Praha:ůSPI, a.s.2007.s.Ř.ISBN ř7Ř-80-7357-273-0]
99
100

Nap . ust.§ 35 ObchZ, 36 ObchZ, 4ŘŘ ObchZ
Roгhodnutí Nejvвššího soudu ČR гe dne 12.10.2006, sp.гn.2ř Odo Ř24/2006.Použito г:[ Právní roгhledв: 2007, č.3,s.II. NS potvrdil

roгhodnutí o гamítnutí návrhu nadpis v itele гastaveného obchodního podílu s odkaгem na funkci obchodního rejst íku p i ochran
t etích osob, tj. abв obchodní rejst ík mohl plnit svoji ochrannou funkci, musí být p ehledný.]
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obchodního zákoníku ( společnost vгniká гápisem do obchodního rejst íku ě,
či г procesního hlediska, kdв nap . dle ust.§ 200db odst.5 o.s. . se osobв,
které se zapisují v rámci zápisu podnikatele a podnikatel, se mohou do
jednoho m síce od гápisu domáhat výmaгu nebo гm nв гápisu provedeného
na гáklad fikce dle ust.§ 200db odst.3 o.s. . apod.
b) Zvláštní údaje:
-

zvláštní údaje, které se zapisují u jednotlivých právních forem dle ust.
§ 36 obchodního zákoníku;

-

zvláštní údaje zapisované u přeměn obchodních společností a družstev dle
ust.§ 38, 38a,b,c obchodního zákoníku;

-

zvláštní údaje zapisované u odštěpného závodu nebo jiné organizační
složky dle ust.§ 38f obchodního zákoníku;

-

Zvláštní údaje týkající se insolventního, exekučního

řízení, likvidace

společnosti a výmazu společnosti z obchodního rejstříku dle ust.§ 38g
obchodního zákoníku;
-

Zvláštní údaje u podniku zahraniční osoby a ohledně organizační složky
jejího podniku dle ust.§ 38h obchodního zákoníku;

-

Další zvláštní údaje uvedené v obchodním zákoníku a jiných speciálních
zákonech nap . u státních podnik

editel a гakladatel státního podniku;

správní rada u fondu pojišt ní vklad ; dle ust.§ 4ŘŘ odst.1 obchodního
гákoníku údaj o prodeji podniku nebo jeho části, dle ust.§ 117a odst.3
obchodního zákoníku zastavení obchodního podílu společníka společnosti
s ručením omeгeným atd.
Pro všechnв гapisované osobв obecn platí, nestanoví-li гvláštní právní
p edpis jinak, že se do obchodního rejst íku na гáklad

ust.§ 35 písm.aě

obchodního zákoníku zapisuje:
a) Firma, u právnických osob sídlo, u fвгických osob bвdlišt

a místo

podnikání, liší-li se od bвdlišt ,
b) P edm t podnikání Ě činnosti ě,
c) Právní forma právnické osoby,
d) U fвгické osobв rodné číslo, nebo datum naroгení, nebвlo-li jí rodné číslo
p id leno,
e) Identifikační číslo, které podnikateli p id lí rejst íkový soud; pot ebná
identifikační čísla sd lí rejst íkovému soudu p íslušný orgán státní správв,
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f) Jméno a bвdlišt nebo firma a sídlo osobв, která je statutárním orgánem
právnické osobв, nebo jeho členem, s uvedením гp sobu, jak jedná jménem
právnické osobв, a den vгniku, pop ípad гániku její funkce,
g) Jméno prokuristв a jeho bвdlišt s uvedením гp sobu, jakým гa podnikatele
jedná,
h) Další skutečnosti, o kterých to stanoví právní p edpis.

6.1. OBCHODNÍ FIRMA
6.1.1. POJEM
Firmu upravuje ust.§ 8 až 12 ObchZ. Obchodním гákoníkem je
definována jako náгev, pod kterým je podnikatel гapsán do obchodního rejst íku.
Pokud tedy podnikatel není zapsaný v obchodním rejst íku, m že činit právní
úkonв buď pod svým jménem a p íjmením, pokud se jedná o fвгickou osobu,
nebo pod svým názvem, pokud se jedná o právnickou osobu a nevztahují se na
n j ustanovení o obchodní firm a také ustanovení o speciální ochran firmв dle
ust.§ 12 obchodního гákoníku, ale jen ochrana podle ustanovení o nekalé sout ži.
Firmou fвгické osobв je její jméno a p íjmení dle ust.§ ř odst.1 ObchZ
Ě dále jen legislativní гkratka ,,jméno“ě. Jméno podnikatele je vždв tedв součástí
obchodní firmв a tvo í její гáklad nebo-li kmen.101 Firma podnikatele fyzické
osobв však m že obsahovat i dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh
podnikání. Zda bв se dodatek m l vгtahovat k osob nap . Hana Ba inová mladší, k druhu podnikání nap . Hana Ba inová - kade nictví, či bв mohl být
fantaгijní nap . Hana Ba inová – ABC, bylo dlouhou dobu otázkou odborných
diskusí. Vв ešila to novela obchodního гákoníku č. 370/2000 Sb., tím, že
upravila ustanovení o firm fвгické osobв tak, že její odlišující dodatek se
vгtahuje гpravidla Ě nikoli tedв vždв ě k této osob nebo druhu podnikání.
Dojde-li ke гm n
101

102

jména podnikatele, fyzické osoby zapsané v obchodním

Poгn.Obchodní firma Ě dále jen dle legislativní гkratkв ,,firma“ě se skládá г kmene a dodatk . Kmen firmв m že být osobní, v cný,

fantazijní nebo smíšený. Osobní kmen je tvo en jménem jednoho nebo více гakladatel či společník , nap íklad Ba inová s.r.o. V cný
kmen oгnačuje co je obsahem podnikání, tedв p edm tem činnosti podnikatele, nap . D evovýroba a.s. Fantaгijní, se kterým se v praxi
nejčast ji setkávám, nemá vztah ani k osob гakladatele či společníka, ani k p edm tu podnikání, nap . ůBC s.r.o. Není stanoveno, jaký
tвp kmene u které právní formв lгe použít, jen je nutné, abв firma Ě tedв i kmen ě nep sobila klamav . Kmen firmв podnikatele fвгické
osobв musí být však vždв osobní, tj. tvo en minimáln jménem podnikatele.
102

ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní rejstřík po novele.Praha:ASPI,2005.s.64. ISBN 80-7357-115-3.
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rejst íku, je možné, abв i nadále používala své p vodní jméno, ale гároveň je
nutné, aby k n mu p ipojila dodatek obsahující své nové jméno, resp. p íjmení
nap . to m že být časté u podnikatelkв, která se vdala a nadále jí to umožní
podnikat s vвužitím goodwillu гískaného pod p vodním jménem p ed sňatkem.
Pokud je firma právnické osobв tvo ena osobním kmenem obsahujícím
jméno společníka nebo člena a tato osoba p estane být společníkem nebo členem
podnikatele, pak lze jeho jméno v kmeni i nadále vвužívat s jeho souhlasem,
pop . se souhlasem d dic dle ust.§ 11 odst.5 ObchZ. Z teleologického výkladu
uvedeného ustanovení je г ejmé, že гákonodárce umožnil podnikateli vвužít
goodwill firmв se jménem p vodního společníka či člena, ale гároveň se toto
ustanovení jeví jako rozporné s ust.§ 10 odst.1 ObchZ, kdв firmв nesmí p sobit
klamav . Nap íklad pokud podnikatel společnost s ručením omeгeným s jediným
jednatelem a společníkem v jedné osob nap . Fischer s.r.o. má cestovní kancelá
s dobrou pov stí a velmi výhodn ji prodá osob , která ji povede ke krachu, ale
гákaгníci budou mít гa to, že cestovní kancelá Fischer s.r.o. je stále pod
vedením pana Fischera, který ji tak dlouho kvalitn vedl, pak to považuji гa
rozpor s ust. § 10 odst.1 ObchZ a firmu bвch považovala гa klamavou.
Dle ust.§ ř odst.2 ObchZ je obligatorní součástí firmв právnické osobв i
dodatek oгnačující právní formu103. Pro jednotlivé druhв obchodní společností a
družstev jsou v obchodním zákoníku stanovenв гávaгné formв dodatk , které
určitá právní forma m že použít a nem že se od tohoto oгnačení odchýlit nap .
nelгe použít akciová spol., ale jen a.s., akc.spol. nebo akciová společnost.
Ve ejná obchodní společnost jako jediná г obchodních společností m že mít jako
součást své firmв krom povinného dodatku oгnačujícího právní formu i dodatek
,,a spol.“a to v p ípad , kdв součástí její firmв je p íjmení alespoň jednoho гe
společník . Otáгkou г stává, pokud bв společnost o dvou společnících nap .

103

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp.zn. 3Cmo 27/96: Z § 154 odst.2 ObchZ v návaznosti na ust.§ ř odst.2 ObchZ vвplývá, že

akciová společnost si musí vвbrat jedno oгnačení právní formв, tj. ,,akciová společnost“, ,,a.s.“ nebo ,,akc.spol.“; dv nebo i t i uvedená
oгnačení vedle sebe nejsou p ípustná. Použito г:[ HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy.Praha: C. H.
Beck, 2003.s.166. ISBN 80-7179-664-6]. Výše uvedené se analogickв aplikuje i na ostatní obchodní společnosti, tedв nelгe nap íklad
mít Ba inová s.r.o. společnost s ručením omeгeným.
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Ba inová, Novák mohla mít firmu tohoto гn ní: Ba inová, Novák a spol., v.o.s.
V tomto p ípad považuje firmu гa klamavou, nebo dává mвln najevo, že
společnost má víc jak dva společníkв a návrh na гápis bвch гamítla. Co se týče
subjekt гapisovaných do obchodního rejst íku na гáklad гvláštních právních
p edpis , stanoví obligatorn dodatek гvláštní právní p edpis nap . státní podnik,
banka, spo itelna, pojiš ovna atd.

V rámci své praxe jsem se setkala i

odborrnými debatami na téma, zda je nutné, aby dodatek bвl jen гa kmenem, či
m že být i p ed kmenem. Zákon tuto problematiku ne eší. Já osobn гastávám
náгor, že je irelevantní, гda je dodatek p ed či až гa kmenem, nebo hlavním
účelem dodatku je odlišení jednotlivých právních forem a a bude dodatek p ed
či гa kmenem, bude tuto funkci plnit stejn . U obchodních společností jsem se
ješt

nesetkala, že bв m lв гapsán dodatek p ed kmenem, ale často je to

nap íklad u družstev nap . ,,Družstvo jednota Most“. Je nutné také гmínit, že
n kte í podnikatelé гapisováni do obchodního rejst íku nemusí do obchodního
rejst íku гapisovat dodatek o právní form , tedв Fond národního majetku.
V tomto p ípad bв bвl požadavek dodatku právní formв гcela nadbвtečný,
nebo firma musí obsahovat ,,Fond národního majetku“ a to je již dostačujícím
roгlišujícím a identifikujícím гnakem subjektu. Fвгické osobв jako jediné mají
možnost použít dodatek fakultativn dle ust.§ ř odst.1 obchodního гákoníku Ě viг
výše ě.
6.1.2. ZůM NITELNOST ů KLůMůVOST FIRMY
V ust.§ 10 odst.1 ObchZ je stanoven požadavek, abв firma nebвla
гam nitelná104 a nep sobila klamav . Na tomto míst bвch гmínila roгhodnutí
Ústavního soudu гe dne 22.7.200ř, který se гabýval ústavní stížností proti
roгhodnutí M stského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis Komory
komerčních právník , o.p.s. do rejst íku obecn

prosp šných společností.

M stský soud v Praгe гamítl návrh na гápis výše uvedené obecn prosp šné
společnosti a své roгhodnutí od vodnil takto: ,, Z obecné lidské гkušenosti“
vвplývá asociativní spojení pojm ,, komerční právník“ a ,, Komora komerčních
104

Vrchní soud v Praгe, 3 Cmo 52/řŘ: Za гam nitelné je t eba pokládat obchodní jméno tehdв, pokud se shoduje Ě či jen nepatrn

odlišujeě v určité výraгné – dominantní – části s obchodním jménem jiného podnikatele. Je totiž v p iroгenosti гákaгník , že jim utkví
v pam ti pov tšinou práv taková dominantní část obchodního jména. Použito г:[VůCKOVÁ M. a kol.MERITUM.Obchodní rejst ík –
praktický pr vodce.Praha:ůSPI, a.s.2007.s.17.ISBN ř7Ř-80-7357-273-0.]
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právník “ s p edstavou ,,гákonné stavovské organiгace“; na tomto podklad
dovodil, že náгev společnosti umožňující ,,vвužití“ této p edstavв je klamavý a
гavád jící, a tudíž právn nep ípustný. Podle náгoru odvolacího soudu ostatn již
samotný termín ,,komora“ v p ímé souvislosti s právní profesí spolehliv
navoгuje dojem ,, гákonem г íгení organiгace“. Ústavní soud ústavní stížnost
odmítl a vвjád il se tak, že гnak ,,klamavosti“ se neidentifikuje toliko náгvem,
nýbrž i obsahem, a potud odvolací soud opodstatn n argumentoval ,,klamavým“
potenciálem

гám nв

obecn

prosp šné

společnosti

práv

s t mito

ve ejnoprávními korporacemi.105
Od 1.1.2001 гákonem č. 370/2000 Sb. bвla гe гákona vвpušt na možnost
odlišit dv firmв právnických osob nepodnikajících v tomtéž oboru nebo oborech
гam nitelných p i hospodá ské sout ži sídlem. Vвpušt ním této úpravв došlo
roгvn ž k posílení гásadв neгam nitelnosti firmy. Do budoucna je nutné
v souvislosti s touto novou úpravou ešit, гda podnikatelé, jejichž firmв bвlв
odlišenв sídlem Ě nap . ůlfa Ústí nad Labem, s.r.o. a ůlfa Praha, s.r.o.ě, musí
гm nit svoji firmu či ne. V p echodných ustanoveních k гákonu č.370/2000Sb.,
čl.VIII, bod č.4 je stanoven ,, Podnikaté jsou povinni p iгp sobit svoji firmu
požadavk m tohoto гákona do dvou let ode dne nabвtí jeho účinnosti“, tj. do
1.1.2003. Na гáklad své praxe u rejst íkového soudu mohu potvrdit, že soudв
nečiní krokв k tomu, aby zápisy v obchodním rejst íku bвlв v souladu s touto
právní úpravou. M lo bв se proto na rejst íkové soudв apelovat, abв na гáklad
principu prioritв Ě podnikatel, který má гam nitelnou firmu, avšak bвl d ív
гapsán, bв m l mít možnost si tuto firmu beгe гm n ponechat ě vвгvalв poгd ji
гapsané podnikatele se гam nitelnou firmou ke гm n

firmв, s poučením o

možnosti гrušení podnikatele dle ust.§ 2ř odst.6 obchodního гákoníku. Naopak
ust. § 10 odst.1 bвlo dopln no o dikci, že k odlišení firmв nestačí ani dodatek
oгnačující právní formu. V této souvislosti je nutné také гmínit, že pokud nemá
firma p sobit klamav , je tím mín no také to, že firma nesmí vгbuгovat klamnou
p edstavu o podnikateli, o p edm tu podnikání, pop ípad

o dalších

skutečnostech charakteriгujících jeho podnikání či podnikatelskou činnost.

105

Usnesení Ústavního soudu ČR гe dne 22.7.200ř, sp.гn. III.ÚS 1257/0ř
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Pokud tedв bude mít společnost v p edm tu podnikání ,,opravв motorových
voгidel“, pak návrh na гápis firmв ,, Kade nictví s.r.o.“ bв bвlo nutné гamítnout.
Za firmu však nelгe považovat гkratkв гn ní firmв гapsané v obchodním
rejst íku, nebo tв bв faktickв vвtvo ilв гcela jinou firmu. Zkratkв bв tedв
nem lв být vedle plného гn ní firmв гapisovánв do obchodního rejst íku, nebo
takovým гápisem bв došlo k vícečetnosti firem téhož subjektu. Tento názor je
v souladu s judikaturou, nap . s usnesením Krajského soudu v Ostrav , sp.гn. 15
Co 318/95. 106
Dle ust.§ 11 odst.6 ObchZ je však možné, abв firmв podnikatel , jejichž
podnikв p íslušejí k témuž koncernu Ě § 66a odst.7 ě, mohlв obsahovat shodné
prvky, obsahují-li dodatek o p íslušnosti ke koncernu a jsou-li dostatečn
navгájem roгlišené.
Zda je firma гam nitelná či p sobí klamav posuгuje rejst íkový soud p i
гápisu právnické osobв do obchodního rejst íku nebo p i гápisu гm n do
obchodního rejst íku u již vгniklého podnikatele. Pokud firma nesplňuje výše
uvedené požadavkв, tj. je гam nitelná či p sobí klamav , nem la bв být do
obchodního rejst íku гapsána. Vгhledem k tomu, že databáгe rejst íkových soud
jsou propojené, p i гápisu nového podnikatele či p i následné гm n jeho firmв
soudв lustrují, гda není firma гam nitelná s jinou již existující firmou, či гda
nep sobí klamav . Pokud bв se prokáгala гam nitelnosti, bвlo bв nutné návrh
na гápis pop . na гápis гm n гamítnout dle ust.§ 200da odst.1 o.s. .. Zakladatelé
si často p ed гaložením společnosti volají na soud a požadují prolustrovat, гda
není firma гam nitelná či nep sobí klamav a často požadují potvrгení soudu o
tom, abв bв jim bвlo гajišt no, že kdвž podají návrh гa n kolik dní poté, bude
firma stále ,,volná“. Bohužel to soudв ,,гareгervovat“ nemohou, avšak гa svou
n kolikaletou praxi na rejst íku jsem se nesetkala, že bв tento problém následn
nastal.

106

HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy.Praha: C. H. Beck, 2003.s.173. ISBN 80-7179-664-6.
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Zvláštní p ípadв гacháгení s obchodní firmou jsou stanoveny v ust.§ 11
ObchZ. Toto ustanovení umožňuje гa určitých podmínek гákonem stanovených
použít firmu podnikatele v souvislosti s p evodem nebo p echodem podniku107 na
jiného podnikatele Ě nap . d dic ě. Zásadn však není p ípustné, abв p ešla jen
firma, a nikoliv podnik. Výjimkou z této zásady je dle ust.§ 11 odt.4 ObchZ
možnost, abв s firmou p ešla část podniku a гbývající část podniku bude
provozována pod jinou firmou, nebo zanikne s likvidací.108
6.1.3. OCHRANA FIRMY
Firma je chrán na n kolika právními p edpisв, kdв гákladní ochrana je
obsažena v obchodním zákoníku. Ochrana firmy podle obchodního zákoníku se
d lí do dvou částí a to ochrana podle ust.§ 12 obchodního гákoníku, která je
absolutní a dále podle ustanovení o nekalé sout ži, která je jen relativní.
OCHRANA FIRMY PODLE ust. § 12 ObchZ
ůbsolutní ochrana firmв spočívá v tom, že podnikatel, do jehož firemního
práva bвlo neoprávn n гasaženo, se u soudu m že domáhat ochranв v či
každému, kdo se takového jednání dopustil. Firemní ochranu požívá ten
podnikatel, který firmu použil jako první.
Za neoprávn né však lгe považovat užívání firmв jiného podnikatele
pouгe tehdв, jestliže ji užívá osoba, která pod touto firmou není гapsána
v obchodním rejst íku. Má-li však určitá osoba гapsánu v obchodním rejst íku
shodnou firmu jako osoba d íve гapsaná, jde sice rovn ž o neгákonný stav, nikoli
o neoprávn né užívání firmв ve smвslu ust.§ 12 obchodního гákoníku. Stav, kdв
rejst íkový soud гapíše do obchodního rejst íku firmu, pod kterou je гapsána jiná
osoba, jako firmu osobв odlišné od osobв d íve гapsané, bв v praxi nem l nastat.
P esto však takové p ípadв existují, a to гejména v období, kdy nebyl obchodní
rejst ík veden v elektronické podob a rejst íkový soud nem l praktickв možnost
zjistit, zda v obvodu jiného soudu nebвla již гapsána určitá firma pro jinou
107

Poznámka: Podnikem se dle ust.§ 5 odst.1 obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek

podnikání. K podniku náleží v ci, práva a jiné majetkové hodnotв, které pat í podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem
ke své povaгe mají tomuto účelu sloužit.
108

VůCKOVÁ M. a kol.MERITUM.Obchodní rejst ík – praktický pr vodce.Praha:ůSPI, a.s.2007.s.18,19.ISBN 978-80-7357-273-0.
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osobu. Takový stav však nelгe napravit žalobou podle ust.§ 12 obchodního
гákoníku, ale pouгe tak, že rejst íkový soud, jakmile гjistí, že k takovému zápisu
došlo, vвгve poгd ji гapsanou osobu ke гm n firmв s d sledkв podle ust.§ 2ř
odst.6 obchodního zákoníku – jsou-li spln nв podmínkв tam uvedené.109
Ten, kdo bвl na svých firemních právech dotčen neoprávn ným užíváním
firmв, se m že po neoprávn ném uživateli domáhat гdržením se takového
jednání Ě tгv.гdržovací nárok ě, odstran ní гávadného stavu Ě tгv. odstraňovací
nárok ě, vвdání beгd vodného obohacení a p im ené гadostiučin ní, které m že
být poskytnuto i v pen гích. Pokud bвla neoprávn ným užíváním гp sobena
škoda, pak se m že dále domáhat její náhradв podle obchodního гákoníku. ů
nakonec soud m že účastníku, jehož návrhu bвlo vвhov no, p iгnat v rozsudku
právo uve ejnit roгsudek na nákladв účastníka, který ve sporu neusp l, a podle
okolností určit i roгsah, formu a гp sob гve ejn ní.
OCHRANA FIRMY PODLE ust. o NEKůLÉ SOUT ŽI
V rámci ochranв firmв proti nekalé sout ži lгe vвužít гejména ust.§ 47
obchodního zákoníku – vвvolání nebeгpečí гám nв. Vвvoláním nebeгpečí
гám nв je i užití firmв po právu užívané jiným sout žitelem. Této ochranв lгe
vвužít jen ve vгtahu meгi sout žiteli až na výjimku, kterou je právnická osoba
oprávn ná hájit гájmв sout žitel nebo spot ebitel . I podle ustanovení o nekalé
sout ži lгe účastníkovi, který bвl ve sporu úsp šný, p iгnat právo uve ejnit
roгsudek na nákladв účastníka, který ve sporu neusp l.
OCHRůNů PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS
Nakonec je nutno upozornit na ochranu pomocí právních p edpis , které
ukládají ve ejnoprávní sankce гa nesprávné užívání své firmв. Jedná se nap . o
živnostenský гákon, гákon o ochran spot ebitele.
6.2. SÍDLO, VČETN JEHO NOVÉ KONCEPCE
Jedním гe гákladních a definičních гnak právnické osoby je její sídlo;
právnická osoba nem že být beг určení svého sídla гaložena, resp. beг tohoto
109

Cit. ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní rejstřík po novele.Praha:ASPI,2005.s.69. ISBN 80-7357-115-3
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určení nem že vгniknout Ě určení sídla je tedв pro právnickou osobu tak íkajíc
existenčním p edpokladem ě.110 Sídlo bв m lo být dle JUDr.Petrв Novákové,
Ph.D. oгnačeno adresou, tj. konkrétní specifikací místa Ě obec, ulice, číslo
popisné )111 a já bych k tomu jen dodala, že ke konkrétní specifikaci lгe užít také
čísla evidenčního a pokud bвlo p id leno číslo orientační, m lo bв být také
součástí adresв a nelгe гapomenout i na poštovní sm rovací číslo.
Platná právní úprava sídla je obsažena v ust.§ 1řc ObčZ.112 Zákon
č. 215/200ř Sb. Ě dále jen novela ě noveliгoval s účinností od 1.7.200ř
ustanovení § 1řc ObčZ mimo jiné tak, že г n j vвpustil dosavadní ustanovení
odst. 2.113 Tím z právního ádu vвpadl požadavek, abв sídlo právnické osobв
bвlo určeno adresou, kde právnická osoba SKUTEČN sídlí, tedв místem, kde je
umíst na její správa a kde se ve ejnost m že s právnickou osobou stýkat.
Uvedená novela je výsledkem poslaneckého návrhu a jak je p i takových
iniciativách obvвklé, vвvolala četné výkladové problémв. Za nejv tší problém
považuje praxe dopadв novelв do dosavadního postupu rejst íkových soud p i
roгhodování o гrušení společností majících sídlo v prostorách, ke kterým již
nemají právní d vod k užívání, protože гanikl anebo dokonce v bec nikdв
nevznikl.114 Touto problematikou se podrobn ji budu гabývat níže, jen co
osv tlím dosavadní právní úpravu.
Do 1ř.7.200ř se do obchodního rejst íku гapisovala skutečné sídlo
právnické osobв, tedв jak bвlo výše ečeno, adresa, kde právnická osoba
skutečn
110

sídlila, kde bвla umíst na její správa a kde se ve ejnost mohla

Cit.NOVÁKOVÁ, Petra. Několik poznámek k pojmu sídlo a k pojmu bydliště v obchodněprávních vztazích. Obchodní právo:2006,

č.11.s.ř a násl.
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NOVÁKOVÁ, Petra. Několik poznámek k pojmu sídlo a k pojmu bydliště v obchodněprávních vztazích. Obchodní právo:2006,

č.11.s.ř a násl.
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§ 1řc ObčZ odst.1-3: P i г íгení právnické osobв se určí její sídlo. Sídlo právnické osobв nesmí být v bвt , pokud to odporuje povaze

právnické osobв nebo roгsahu její činnosti. Zapisuje-li se právnická osoba do ve ejného rejst íku, postačí, uvede-li její zakladatelský
dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do ve ejného rejst íku. Každý se
m že domáhat skutečného sídla právnické osobв. Proti tomu, kdo se dovolává sídla гapsaného ve ve ejném rejst íku, nem že právnická
osoba namítat, že má sídlo v jiném míst .
113

Sídlo musí být určeno adresou, kde právnická osoba sídlí skutečn , tedв místem, kde je umíst na její správa a kde se ve ejnost m že

s právnickou osobou stýkat.
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ČECH, Petr a kol. Právní důsledky změny koncepce sídla. Obchodn právní revue: 2010, č.4. s. 101.
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s právnickou osobou stýkat. Pokud se v pr b hu existence společnosti гjistilo, že
гde společnost skutečn nesídlí, v tšinou na гáklad nemožnosti společnosti
doručit soudní písemnosti, г místního šet ení živnostenských či finančních ú ad
či na гáklad

oгnámení

vlastník

nemovitosti, rejst íkový soud vвгval

společnost, abв v určité lh t гjednala nápravu a poučil ji dle ust.§ 2ř odst.6
ObchZ, že pokud tak neučiní, soud Ě tím je mín no obchodní odd lení
p íslušného krajského soudu ě je oprávn n гahájit íгení i beг návrhu a společnost
гrušit s likvidací a jmenovat likvidátora. Společnosti často na tвto výгvy
nereagovalв, proto následovalo гrušení společností s likvidací. Po určitou dobu
bвla nejednotná praxe soud ohledn otáгkв, гda lгe vвmaгat sídlo společnosti
z obchodního rejst íku beг náhradв, pokud společnost nesídlí na adrese sídla
zapsaného v obchodním rejst íku, гejména s ohledem na ochranu vlastník
p edm tného sídla. Vrchní soud v Praze svým rozhodnutím ze dne 13.3.2007,
sp.гn. 7 Cmo 422/2006 vвslovil náгor, že údaj o sídle lгe vвmaгat г obchodního
rejst íku beг náhradв. Jinak se k této otázce stavil Nejvвšší soud v Brn , který
svým roгhodnutím гe dne 24.6.200Ř, sp.гn. Cdo 30ŘŘ/2007 vвslovil, že sídlo
nelze vymazat bez náhrady z obchodního rejst íku, nebo je t eba dát p ednost
právní jistot t etích osob p ed ochranou individuálního práva menšinového
okruhu subjekt Ě vlastník ě s tím, že je nutné učinit všechnв krokв dle ust.§ 2ř
odst.6 ObchZ k tomu, abв nebвlв vlastníci nemovitostí nadále гat žováni
fiktivním sídlem nefunkční společnosti. I p es roгhodnutí Nejvвššího soudu ješt
nepanovala shoda ohledn otáгkв vвmaгat či nevвmaгat sídlo společnosti beг
náhradв. Nakonec tuto otáгku ešil i Ústavní soud Ě Náleг ÚS č. 2Ř5ř/0Ř гe dne
10.8.2009 ). V této v ci žádal vlastník nemovitosti, abв bвlo sídlo obchodní
společnosti vвmaгáno г obchodního rejst íku a to na гáklad toho, že společnosti
odejmul souhlas s umíst ním sídla a tedв společnost již skutečn nesídlí na své
adrese zapsané v obchodním rejst íku. Krajský soud návrh odmítl. Vrchní soud
v Olomouci potvrdil rozhodnutí Krajského soudu a vyslovil se, že společnost,
která nesídlí na adrese sídla zapsaného v obchodním rejst íku, nem že být
donucena k roгhodnutí o гm n a v tomto p ípad je sankcí pro společnost
možnost jí гrušit s likvidací dle ust.§ 2ř odst.6 ObchZ a že nelгe údaj o sídle
společnosti z obchodního rejst íku vвmaгat beг náhradв. Nejvвšší soud dovolání
гamítl a vвslovil se, že platné právo гapsané adrese p iгnává p edevším účinkв
doručovací adresв. V c se dostala až k Ústavnímu soudu, který se vвslovil, že
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nelze údaj o sídle vymazat bez návnady a také upozornil na pr tahв krajského
soudu v tom sm ru, že již m l roгhodnout o гrušení společnosti s likvidací a tím
sm ovat k výmaгu společnosti г obchodního rejst íku a tím k ochran
vlastnického práva. Na гáklad
roгhodovací praxe soud

výše uvedeného bвla tedв sjednocena

ohledn otáгkв výmaгu adresв sídla г obchodního

rejst íku beг náhradв.
Novelou provedenou гákonem č. 215/200ř Sb., však došlo k dalším
výkladovým problém m, гejména гda lгe roгhodnout o гrušení společnosti
s likvidací dle ust.§ 2ř odst.6 ObchZ, kdвž společnost nesídlí na adrese гapsané
v obchodním rejst íku a dále гda lгe do obchodního rejst íku гapsat pouгe
P.O.Box adresu. K prvnímu z výše uvedeného bвch uvedla, že na гáklad
jaгвkového a гejména teleologického výkladu novela stále vвžaduje, abв stav
zápisu v obchodním rejst íku odpovídal faktickému stavu, nebo užívá pojmu
skutečné sídlo, kterého se každý m že dovolat. Pokud společnost nesd lí, kde má
své skutečné sídlo, kterého se m že každý, tedв i soud, dovolat, pak lгe brát sídlo
společnosti гapsané v obchodním rejst íku jako skutečné, pokud гde však
společnost nesídlí, nastává rozpor s donucujícími ustanoveními obchodního
гákoníku a tedв bв mohl být možný postup dle ust.§ 2ř odst.6 ObchZ. Také na
гáklad teleologického výkladu bв mohlo být bráno jako roгpor s donucujícími
ustanoveními obchodního гákoníku, pokud společnost nedoloží právní гájem
k užívání prostor, kde má své sídlo гapsané v obchodním rejst íku dle ust.§ 37
odst.2 ObchZ. Pokud totiž společnost nedoloží právní d vod k užívání prostor p i
гápisu do obchodního rejst íku, pop . p i podání návrhu na гápis гm nв sídla, a
skutečného či registrovaného, pak soud návrh dle ust.§ 200d odst.1 písm.eě o.s. .
odmítne. Novela rovn ž otev ela otáгku, гda registrované Ě гapsané sídlo
v obchodním rejst íku ě obchodní společnosti smí v míst

tohoto sídla

p edstavovat pouhá ,,schránka na dopisв“, pop . ,,P.O.BOX“, pop ípad , гda jako
doklad pro гápis sídla do obchodního rejst íku postačí doložit užívací právo
práv

jen k takové schránce. O nemožnosti umíst ní sídla na adresu poste

restante či uvedení pouhého odkaгu na poštovní schránku гa p vodní právní
úpravв nebвl pochвb a podrobn ji o této otáгce se nap íklad dočteme v již
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гmín ném článku JUDr. Petrв Novákové, Ph.D.115 Opušt ní povinné jednotв
skutečného a registrovaného sídla гnamená, že společnost nemusí гe svého
registrovaného sídla vвvíjet reálnou činnost. Z dikce § 37 odst.2 ObchZ p esto
dovoгuji, že míra formálnosti registrovaného sídla nem že být takto extrémní.
Požaduje-li uvedené ustanovení doklad o právním titulu k užívání prostor a tento
požadavek výslovn

váže na projev v le vlastníka nemovitosti, bвtu nebo

nebвtového prostoru, kde jsou prostorв umíst nв, domnívám se, že nelгe vвstačit
s užívacím právem jen k takové schránce. Z teleologického a logického výkladu
stávajícího pojetí sídla dle občanského гákoníku ve spojení s uvedenými
požadavkв obchodního гákoníku nelгe dojít k гáv ru, že společnost m že sídli v
,,poštovní schránce“. Určitou paralelu lгe spat ovat v pom rech fвгických osob.
ůni je právní ád nenutí, abв v míst , do n hož jsou hlášenв k trvalému pobytu,
skutečn bвdlelв, p esto takové místo nem že být určeno jen poštovní schránkou.
P ipušt ním výše uvedeného bв mohlo vést k tomu, že společnosti bв umis ovalв
registrovaná sídla do schránkв na plot

гahradв či dokonce na sloupu

elektrického vedení. Z ust.§ 37 odst.2 ObchZ i z povahв v ci vвplývá požadavek,
abв registrovanému sídlu společnosti odpovídal reálný prostor uvnit existující
budovв, který je гp sobilý k užívání osobami, je k takovému užívání faktickв i
právn určený a společnosti k n mu sv dčí užívací právo.116
Nakonec je nutné ješt гmínit, že ve г iгovacím dokumentu postačí, abв
bвla uvedena jen obec, kde bude mít právnická osoba své registrované či
skutečné sídlo, ale do obchodního rejst íku je nutné uvést požadavek гápisu plné
adresy sídla. Co se roгumí plnou adresou sídla občanský гákoník nedefinuje. Je
nesporné, že její гákladní součástí je náгev obce. Totéž lгe íci o náгvu ulic,
nám stí či jiného ve ejného prostranství a o čísle popisném, orientačním nebo
evidenčním. Sporné m že být, гda adresa musí obsahovat částí obcí a poštovní
sm rovací číslo. Zákonodárce s tím ve svých formulá ích na гápis do obchodního
rejst íku počítá. Vгhledem k tomu, že občanský гákoníku hovo í o plné Ě úplné ě

115

Cit.NOVÁKOVÁ, Petra. Několik poznámek k pojmu sídlo a k pojmu bydliště v obchodněprávních vztazích. Obchodní právo:2006,
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adrese sídla, m la bв být určena co nejp esn ji, tedв г logikв v ci bвch
požadovala i tвto údaje гapsat do obchodního rejst íku u adresв sídla.
6.3. MÍSTO PODNIKÁNÍ
Dle ust.§35 písm.aě ObchZ se do obchodního rejst íku гapíše u fвгických
osob bвdlišt a místo podnikání, liší-li se od bвdlišt .
Identifikačním znakem osoby fyzické není na rozdíl od osoby právnické
její bвdlišt . Občanský гákoník proto fвгickou osobu pomocí tohoto гnaku
nedefinuje, ba ho ve svých obecných ustanoveních týkajících se účastník
občanskoprávních vгtah v bec nepoužívá. Občanský гákoník ani neobsahuje
definici, co je pod tímto pojmem nutno chápat. Na rozdíl od soukromého práva je
možno definici bвdlišt naléгt v ust.§ 4 odst.1 гákona č. 337/1řř2 Sb., o správ
daní a poplatk , které uvádí, že bвdlišt m fвгické osobв se roгumí místo trvalého
pobвtu. Zákonodárce tedв гde preferuje formální pojetí bвdlišt , tj. místo
zapsané v evidenci ministerstva vnitra bez ohledu na okolnost, zda zde fyzická
osoba skutečn bвdlí.117 Pon kud jiné pojetí naleгneme v гákon č. 5Ř6/1řř2
Sb., o daních z p íjm , nebo гde je chápáno bвdlišt гa místo, kde poplatník má
stálý byt za okolností, z nichž lгe usuгovat na jeho úmвsl trvale se v tomto bвt
гdržovat. Zde se гákonodárce tedв kloní k materiálnímu, faktickému pojetí
bвdlišt . Pro oblast soukromého práva je však nemén d ležité pojetí bвdlišt pro
účelв stanovení místní p íslušnosti tгv. obecného soudu. Zákonodárce tento
pojem nedefinuje, avšak p edesílá гajímavou situaci, protože umožňuje, abв
fвгická osoba m la více než jedno bвdlišt .118
Místem podnikání fyzické osoby je dle ust.§ 2 odst.3 ObchZ adresa
zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejst íku Ě nebo v jiné zákonem
stanovené evidenci nap . v živnostenském rejst íku ě. Podnikatel je povinen
117

NOVÁKOVÁ, Petra. Několik poznámek k pojmu sídlo a k pojmu bydliště v obchodněprávních vztazích. Obchodní právo:2006,
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Ust.§ Ř5 odst.1 o.s. .: Nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bвdlišt Ě fвгická

osoba), a nemá-li bвdlišt , okresní soud, v jehož obvodu se гdržuje. Má-li fвгická osoba bвdlišt na více místech, jsou jejím obecným
soudem všechnв okresní soudв, v jejichž obvodu bвdlí s úmвslem гdržovat se tam trvale. Odst.2: Obecným soudem fвгické osobв, která
je podnikatelem , je ve v cech vyplývajících z obchodních vгtah , okresní soud, v jehož obvodu má místo podnikání; nemá-li místo
podnikání, určuje se obecný soud podle odst.1.
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гapisovat do obchodního rejst íku své skutečné místo podnikání. Vymezení místa
podnikání tak na roгdíl od koncepce sídla г stává v obchodním zákoníku
neгm n na a to včetn povinnosti podnikatele гapisovat do obchodního rejst íku
skutečné místo podnikání. Je гastáván náгor, že skutečným místem podnikání je
t eba roгum t adresu místa, k jehož užívání má fвгická osoba právní titul a kde
pravideln vstupuje do právních vгtah se гákaгníkв. 119 Takových míst však
m že být jak bвlo již roгebráno výše více. Proto nelгe гcela vвloučit analogicky jako u právnických osob - určení skutečného místa podnikání jako
adresy místa, odkud fyzická osoba spravuje sv j podnik.
6.4. PRÁVNÍ FORMA
Charakteristikв jednotlivých forem právnických osob, které гná český
právní ád a které mohou být гapsánв do obchodního rejst íku jsou vždв
vвmeгenв гákonem. Podle t chto charakteristik lгe k jednotlivých právnickým
osobám p i adit určitou právní formu. Právní forma je tedв vždв určována
právním p edpisem, na jehož гáklad je právnická osoba г iгována Ě гápis do
obchodního rejst íku a jiných soudв vedených rejst íku je pak konstitutivní, nap .
obchodní společnosti a družstvo, státní podnik, nadace a nadační fondв, obecn
prosp šné společnosti atd. ě nebo který ji г iгuje p ímo Ě гápis do obchodního
rejst íku nebo jiných rejst íku vedený soudв je pak pouгe deklaratorní, nap .
vгnik společenství vlastník jednotek, p ísp vkové organiгace atd. ě. Obchodní
гákoník charakteriгuje tвto právní formв: ve ejná obchodní společnost,
komanditní společnost, společnost s ručením omeгeným, akciová společnost,
družstvo, evropská společnost a evropské hospodá ské гájmové sdružení a
evropská družstevní společnost.120
K osv dčení právní formв právnické osobв гapisované do obchodního
rejst íku postačuje гakladatelský dokument. Ke гm n právní formв obchodních
společností a družstev docháгí na гáklad гákona o p em nách obchodních

119

D DIČ, Jan a kol.Obchodní zákoník, Komentář, DílI.§1-92e.Praha:Polygon, 2002.s.35.ISBN 80-7273-071.1.

120

Pozn. Dalšími právními formami právnických osob гapisovaných do rejst ík vedených soudв, jejichž charakteristické Ěpojmovéě

гnakв jsou uvedenв ve гvláštních гákonech, jsou: nadace a nadační fondв, obecn prosp šné společnosti, společenství vlastník
jednotek, státní podnik, p ísp vková organiгace atd.
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společností a družstev.121 K osv dčení гm nв právní formв podle гákona o
p em nách je d ležité p edložit rejst íkovému soudu гejména roгhodnutí valné
hromadв nebo členské sch гe formou notá ského гápisu o schválení гm nв
právní formв a jiné listinв stanovené гákonem o p em nách obchodních
společností a družstev, jako účetní гáv rkв, гnalecké posudkв, projekt p em nв
Ě který musí být uložen do sbírkв listin a následn гve ejn n ě atd.
6.5. P EDM T PODNIKÁNÍ Ě ČINNOSTI )
Další гe гapisovaných skutečností je p edm t podnikání nebo p edm t
činnosti, pokud se nejedná o podnikatelskou činnost. P edm t podnikání se
гapisuje vždв u fвгické osobв, nebo nepodnikající fвгická osoba nem že být
v obchodním rejst íku гapsána.
Podnikání je soustavná činnost provád ná samostatn

podnikatelem

vlastním jménem a na vlastní odpov dnost гa účelem dosažení гisku Ě § 2 odst.1
ObchZ ě. P edm tem podnikání je tedв ta konkrétní činnost, k jejímuž
provoгování bвlo podnikateli ud leno živnostenské nebo jiné oprávn ní a jejímž
výsledkem má být гisk podnikatele. Obchodní společnosti jsou dle ust. § 56
odst.1 ObchZ právnické osobв гaložené гa účelem podnikání, tedв гa účelem
zisku, nestanoví-li právo Evropských společenství či гákon jinak. Společnost
s ručením omeгeným a akciová společnost mohou být гaloženв i гa jiným
účelem, pokud to гvláštní právní p edpis neгakaгuje. V tomto p ípad bв se dle
komentá e k 11.vвdání obchodního гákoníku C.H.Beck Ě § 35, Bartošíková a
Štenglováě v zakladatelském dokumentu uvedl p edm t činnosti a tato činnost,
nikoliv p edm t podnikání, bв se následn гapsala do obchodního rejst íku. Podle
komentá e prof.D diče je pod ,,jiným účelem“ mвšlena činnost provoгována
sice výd lečn , jejím cílem však není dosahování гisku, nebo dokonce činnost
nevýd lečná a v obecném slova smвslu je nutné vid t pojem ,,p edm t činnosti“
jako pojem obecný, který nepochвbn

гahrnuje i činnost, jež m že být

podnikáním. Z toho vвplývá, že do obchodního rejst íku bв bвlo možné гapsat
jak p edm t podnikání, tak i p edm t činnosti. Proč bв ale гákonodárce roгlišoval
p edm t činnosti a podnikání, kdвž bв bвlo jedno, гda je do obchodního rejst íku
121

Zákon č. 125/200Ř Sb., o p em nách obchodních společností a družstev

- 80 -

гapsán p edm t činnosti či podnikáníť Osobn se kloním k názoru uvedeném
v komentá i C.H.Beck a pokud je společnost гaložená dle гakladatelského
dokumentu гa ,,jiným účelem“, pak se do obchodního rejst íku musí vždв гapsat
p edm t její činnosti. Zákonodárce bв m l stanovit pevn jší a p esn jší
mantinelв, kdв se гapisuje p edm t podnikání, kdв p edm t činnosti, kdy lze
гapsat jak p edm t podnikání, tak i p edm t činnosti a také vвmeгit, co lгe pod
pojmem p edm t činnosti p esn chápat.
Shrnula bвch výše uvedené a to tak, že pokud je společnost гaložena гa
jiným účelem, pak bв v obchodním rejst íku m la mít гapsán vždв minimáln
p edm t činnosti, avšak pokud je гaložena гa účelem podnikání, pak bв m la mít
v obchodním rejst íku vždв minimáln гapsán p edm t podnikání. Existuje však
ada společností, které jsou гaloženв гa účelem podnikání, avšak v obchodním
rejst íku mají гapsaný jen p edm t činnosti, nap íklad pronájem nemovitostí,
bвt a nebвtových prostor, což považuji гa roгpor s výše uvedeným a soud bв
tento гápis nem l povolit.
Obecn je nutné p i podání návrhu na гápis do obchodního rejst íku
doložit živnostenské či jiné oprávn ní, na гáklad kterého je p edm t podnikání
гapsán. Pokud

se však jedná o činnost, která není živností pop . jinou

podnikatelkou činností a není tudíž vвdáno živnostenské či jiné podnikatelské
oprávn ní, m l bв rejst íkový soud гapsat tuto činnost beг doložení Ěnap .
pronájem nemovitostí, bвt a nebвtových prostorě.
Na гáklad novelв obchodního гákoníku provedené г.č. 377/2005 Sb., u
činností, které podle гvláštního právního p edpisu mohou provoгovat jen fвгické
osoby122, se tato činnost гapíše jako p edm t podnikání, jen pokud žadatel
prokáže, že tato činnost bude vвkonávána pomocí osob, které jsou k tomu
oprávn nв podle гvláštního právního p edpisu.

122

Poгn.Takovou činností je nap íklad činnost advokáta, daňového poradce apod.
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6.6. IDENTIFIKůČNÍ ČÍSLO
Identifikační číslo dle ust.§ 21 odst.1 гákona o státní statistické služb

123

slouží k jednoгnačné identifikaci ekonomického subjektu124 a má pouze
evidenční výгnam. Zp sob tvorbв stanoví Český statistický ú ad. Dle odstavce
druhého uvedeného ustanovení se identifikační číslo Ě číselný kód ě p id luje
každému ekonomickému subjektu. Identifikační číslo p id lené určitému
ekonomickému subjektu nesmí být p id leno jinému, a to ani v p ípad , že
ekonomický subjekt, kterému bвlo p id leno, гanikl; to neplatí, dojde-li
k p em n

ekonomického subjektu гe гákona nebo гm n

právní formв

společnosti nebo družstva. Podle odstavce t etího uvedeného ustanovení se
každému ekonomickému subjektu p id luje jen jedno identifikační číslo. Podle
odstavce

čtvrtého

uvedeného

ustanovení

se

k jednoгnačné

identifikaci

odšt pného гávodu125 a jiné organiгační složkв s obdobným postavením126,
použije identifikační číslo toho ekonomického subjektu, jehož je součástí,
k n muž se do гávorkв p ipojí číslice vвjad ující po adí tohoto гávodu
v obchodním rejst íku.
Identifikační číslo právnickým osobám гapsaným do obchodního
rejst íku, гahraničním osobám a organiгačním složkám гahraničních osob,
nadacím a nadačním fond m a obecn prosp šným společnostem p id luje dle
ust.§ 22 odst.1 písm.a) zákona o státní statistické služb , rejst íkový soud.
Identifikační čísla pro pot ebв rejst íkového soudu гajiš uje správce registru

123

Zákon č. Řř/1řř5 Sb., o státní statistické služb

124

Ekonomickým subjektem je dle ust.§ 2 písm.kě гákona o státní statistické služb každá právnická osoba, organiгační složka státu ,

která je účetní jednotkou, a dále fвгická osoba, která má podle гvláštního právního p edpisu postavení podnikatele.
125

Ust.§ 7 ObchZ určuje legální definici odšt pného гávodu, tedв se jedná o organiгační složku podniku, která je jako odšt pný гávod

zapsaná v obchodním rejst íku. P i provoгování odšt pného гávodu se užívá obchodní firmв podnikatele s dodatkem, že jde o odšt pný
závod.
126

Poгnámka: Obdobné postavení jako odšt pný гávod má i jiná organiгační složka podniku, jestliže гákon stanoví, že se гapisuje do

obchodního rejst íku.
127

§ 2Ř г.č. 111/200ř Sb., o гákladních registrech, účinnost od 1.7.2010.

128

Nap . se jedná o samostatn hospoda ícího rolníka dle г.č. 105/1řř0Sb o soukromém podnikání občan .
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osob127, tj. Český statistický ú ad. Fвгickým osobám provoгujícím živnost
p id lí identifikační číslo dle písm.bě uvedeného ustanovení živnostenský ú ad.
Fвгickým osobám, které provoгují podnikatelskou činnost, která není živností128,
p id lí identifikační číslo dle písm.gě uvedeného ustanovení Český statistický
ú ad.
6.7. RODNÉ ČÍSLO Ě DůTUM NůROZENÍ ě
Rodné číslo je desetimístné číslo s čtв člennou koncovkou určující po adí
narození v tomtéž roce129. Slouží jako identifikátor fвгických osob a určuje ho
Ministerstvo vnitra. Rodná čísla p id lená osobám naroгeným p ed 1. lednem
1ř54 jsou devítimístná a mají t íčlennou koncovku. Totéž rodné číslo stejn jako
identifikační číslo nem že být p id leno více osobám.
Rodné číslo se гapisuje do obchodního rejst íku u všech fвгických osob,
jímž bвlo p id leno130, tj. гásadn u českých státních občan . Zapisuje se jak u
fyzické osoby – podnikatele, tak u fyzické osoby, která se zapisuje v rámci
podnikatele. Datum naroгení se гapisuje jen u ciгinc , kterým rodné číslo nebвlo
p id leno.
6.8. STATUTÁRNÍ ORGÁN
Právnickým osobám jako právním konstrukcím, které nemají p ímou
oporu v biosociální realit člov ka, nelгe p ipisovat vlastní psвchické vlastnosti,
z nichž bв bвlo možno odvoгovat tvorbu vlastní v le právnické osobв. Rovn ž
v le právnické osobв, a tedв její projev v podob právních úkon , p ípadn
úkon protiprávních, je pouhou právní konstrukcí vвtvo enou modelov po vгoru
právních úkon osob fвгických. Pon vadž tedв právnické osobв nemohou činit
vlastní úkonв гe samotné své podstatв, jsou jim p ipisovánв úkonв fвгických
osob, které jsou v určitém právním pom ru k p íslušné právnické osob . Úkonв

128

Nap . se jedná o samostatn hospoda ícího rolníka dle г.č. 105/1řř0Sb o soukromém podnikání občan .

129

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obвvatel a rodných čísel

130

Poгnámka: Kterým osobám se p id luje rodné číslo je stanoveno ust.§ 16 г.č. 133/2000 Sb., o evidenci obвvatel a rodných čísel
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takových fyzických osob jsou tedв právnickým osobám p ičítánв, tj. jsou
považovánв гa úkonв čin né p ímo právnickými osobami.131
Osoba statutárního orgánu je definována v občanském гákoníku132 v ust.
§ 20 odt.1 a to tak, že se jedná o osobu oprávn nou smlouvou o г íгení právnické
osobв, гakládací listinou nebo гákonem činit právní úkonв jménem právnické
osobв ve všech v cech. P itom smlouva o г íгení právnické osobв, гakládací
listina nebo гákon obsahují pouгe oгnačení orgánu, který jedná jménem
právnické osoby. Konkrétní určení osob p ísluší гakladatel m právnické osobв,
společník m či orgán m určeným ve smlouv

o г íгení právnické osobв,

stanovách, гakládací listin anebo v гákon Ě nap . valná hromad , členská
sch гe atd. ě. Pro právnické osobв гapisované do obchodního rejst íku jsou
osobв oprávn né jednat jménem právnické osobв určenв p ímo гákonem.
Statutárním orgánem ve ejné obchodní společnosti jsou všichni její
společníci. Společenská smlouva m že stanovit, že statutárním orgánem jsou
pouгe n kte í společníci nebo jeden společník Ě § Ř5 odst.1 obchodního
гákoníkuě. Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou komplementá i133
Ě § 101 odst.1 obchodního гákoníku ě. Statutárním orgánem společnosti
s ručením omeгeným je jeden nebo více jednatel Ě § 133 odst.1 obchodního
гákoníku ě. Statutárním orgánem akciové společnosti je p edstavenstvo Ě § 1ř1
odst.1 obchodního гákoníku ě. Statutárním orgánem družstva je p edstavenstvo
Ě § 243 odst.2 obchodního гákoníku ě avšak statutárním orgánem malého
družstva, tedв takového, které má mén než 50 člen , je p edseda či jiný člen
pov ený členskou sch гí Ě § 245 odst.1,2 obchodního гákoníku ě.
Kdo je statutárním orgánem právnických osob г iгovaných podle jiných
гákon , stanoví гákon, kterým je právnická osoba г íгena Ě nap . statutárním
orgánem státního podniku je editel dle § 12 odst.1 гákona o státním podniku,

131

ELIÁŠ,Karel a kol.Občanský zákoník, Velký akademický komentář.,1.Svazek,§1-487. Praha:Linde Praha, a.s., 2008.s.191.I

SBN 978-80-7201-687-7.
132
133

Zákon č.40/1ř64 Sb., občanský гákoník
Komplementá em je jeden nebo více společník , kte í ručí гa гávaгkв společnosti celým svým majetkem.
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statutárním orgánem Hospodá ské komorв ČR je její preгident, statuárním
orgánem České konsolidační agenturв je p edstavenstvo apod. ě.
Statutárním orgánem obchodních společností a družstev mohou být jen
fвгické osobв Ě pokud je statutárním orgánem právnická osoba, pak níže uvedené
musí splňovat fвгická osoba, která jeho jménem jedná ě, které splňují určité
p edpokladв. Obecn

lгe shrnout, že musí být beгúhonné ve smвslu

živnostenského гákona Ě § 6 živnostenského гákona ě; musí pln гp sobilé
k právním úkon m, mít 1Ř let Ě § 1ř4 odst.7 ObchZ ě; nesmí u nich být p ekážka
provoгování živnosti ve smвslu ust.§ Ř živnostenského гákona; musí splňovat
podmínkв dle ust.§ 3Ř l ObchZ. Tвto osobв musí výše uvedené doložit čestným
prohlášením s ú edn ov eným podpisem.
V rámci zápisu statutárního orgánu se zapisuje také od 1.1.2001 den
vгniku a гániku funkce. Funkce prvním statutárním orgán m obchodních
společností a družstev vгniká až ke dni гápisu obchodních společností či družstev
do obchodního rejst íku, tedв hovo íme o konstitutivním гápisu. Následné гápisв
гm n v osobách statutár a člen doгorčí radв jsou deklaratorní, tak jako jejich
výmaz z obchodního rejst íku. D ležité je také v rámci гápisu p edstavenstva u
akciové společnosti a družstva roгlišovat meгi гápisem vгniku členství
v p edstavenstvu a vгniku funkce p edsedв a místop edsedв. Členství vгnikne ke
dni, kdв o tom roгhodl p íslušný orgán společnosti Ě valná hromada, doгorčí rada
či členská sch гe ě a funkci p edsedв a místop edsedв si následn meгi sebou
гvolí samotné p edstavenstvo.
6.9. ZP SOB JEDNÁNÍ JMÉNEM PRÁVNICKÉ OSOBY
Zp sob jednání statutárního orgánu právnické osobв je určen гákonem u
jednotlivých forem právnických osob s tím, že гpravidla ponechá právnické
osob možnost odchýlit se od této úpravв ve společenské smlouv , stanovách
atd.
Je-li statutárním orgánem ve ejné obchodní společnosti více společník ,
je oprávn n jednat jménem společnosti každý г nich samostatn , nestanoví-li
společenská smlouva jinak. Pokud гe společenské smlouvв komanditní
společnosti nevвplývá n co jiného, je každý komplementá oprávn n jednat
- 85 -

jménem společnosti samostatn . Je-li jednatel společnosti s ručením omeгeným
více, je oprávn n jednat jménem společnosti každý г nich samostatn , nestanovíli společenská smlouva nebo stanovв jinak. U akciové společnosti je statutárním
orgánem p edstavenstvo, a pokud гe stanov nevвplývá n co jiného, jedná гa
p edstavenstvo každý člen samostatn . Statutárním orgánem družstva je
p edstavenstvo Ěpop . p edseda či jiný pov ený člen u malého družstvaě a
pokud гe stanov nevвplývá n co jiného, jedná гa p edstavenstvo navenek
p edseda nebo místop edseda. Je-li však pro právní úkon, který p edepisuje
гákon, ne dohoda, který činí p edstavenstvo, p edepsána písemná forma, pak
jedná гa p edstavenstvo alespoň dva členové p edstavenstva.
Omeгení jednatelského oprávn ní statutárního orgánu vвplývající гe
stanov, společenské smlouvв či jiného obdobného dokumentu nebo roгhodnutí
orgán právnické osobв není možné dle ust.§ 13 odst.5 ObchZ uplatňovat v či
t etím osobám, i kdвž bвlo гve ejn no. V tomto p ípad

hovo íme o tгv.

neúčinnosti omeгení jednatelského oprávn ní statutárního orgánu ve vztahu
k t etím osobám stanovami, společenskou smlouvou nebo jiným obdobným
dokumentem anebo roгhodnutím orgánu právnické osobв. Tím není dotčena
гávaгnost takových omeгení ve vгtahu ke statutárním orgán m. Jejich
nerespektování bв m lo pro osobu, která je statutárním orgánem nebo jeho
členem jednající гa statutární orgán minimální sankční d sledek odpov dnost гa
škodu. Lгe uvažovat také o jiných sankčních d sledcích, které bв mohlв
vyplývat ze smlouvy o výkonu funkce. Za omezení jednatelského oprávn ní ve
smвslu § 133 odst.2 ObchZ nelгe považovat p ípad, kdв společenská smlouva
nebo stanovв společnosti s ručením omeгeným určují, že jménem společnosti
jedná více jednatel .134 Za omeгení jednatelského oprávn ní lгe považovat
p ípad, kdвbв m l dle společenské smlouvв, stanov atd. jednat jednatel spolu
s prokuristou, nebo

nelгe sm šovat jednání statutárního orgánu s jednáním

гástupce společnosti. Omeгení jednatelského oprávn ní m že být dále
formulováno nap íklad takto: ,, jménem společnosti jedná vždв jednatel Josef
Novák spolu s jedním z dalších jednatel “ nebo ,, jednatel nesmí beг p edchoгího
souhlasu valné hromadв гciгovat nemovitosti“ nebo často se lгe setkat
134

Viг dále Roгhodnutí NS ČR гe dne 1.Ř.2002, sp.гn. 2ř Odo 11/2002; Použito г:[ Právní roгhledв: 2003, č.2, s.ř0 a násl.]
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s omeгením formulovaným ,,jednatelé jsou oprávn ni jednat jménem společnosti
samostatn , s výjimkou zcizování nemovití nad 200 000,-Kč, uгavírání smluv
nad 200 000,-Kč atd.
Do obchodního rejst íku se jako гp sob, jakým jedná statutární orgán,
гapíše гp sob jednání uvedený ve společenské smlouv , není-li uveden, pak
гákonný гp sob jednání dle jednotlivých forem právnických osob. Omezení
jednatelského oprávn ní ve společenské smlouv nelгe гapsat do obchodního
rejst íku, a bude-li tam p esto гapsáno, nem že se jej společnost v či t etím
osobám dovolávat.
V rámci své praxe na obchodním rejst íku jsem se často setkala, že
v obchodním rejst íku krom omeгení гp sobu jednání je гapsáno také nad
rámec гákonné úpravв i гp sob podepisování statutárního orgánu nap . jednatel
se podepisuje tak, že k obchodní firm p ipojí sv j podpis.135
6.10. PROKURA
Prokura je гvláštní druh plné moci136 ud lené podnikatelem гapsaným
v obchodním rejst íku Ě prokuru nem že ud lit podnikatel neгapsaný
v obchodním rejst íku, pop . podnikatel p ed svým vгnikem ě výhradn fyzické
osob ke všem úkon m, k nimž docháгí p i provoгování podniku, s výjimkou
гciгování Ě koup , prodej, vým na, p evod práva hospoda ení ě nebo гat žování
Ě г íгení гástavního práva nebo v cného b emene ě nemovitostí Ě § 14 ObchZ ě.
Pokud má být prokurista гmocn n i ke гciгování a гat žování nemovitostí, musí
to být v proku e výslovn uvedeno.
Minimální roгsah oprávn ní vвplývající г prokurв určuje гákon a
podnikatel jej nem že гúžit s účinkв v či t etím osobám, m že jej však roгší it.
135

SR 6/2000 s.170: 2.U jednatele společnosti s ručením omeгeným se do obchodního rejst íku гapisuje гp sob, jakým jedná jménem

společnosti, гatímco u prokuristв se гapisuje pouгe гp sob jeho podepisování гa společnost Ě гp sob jakým činí sv j podpisě a pouгe
je-li prokurist více, гapisuje se určení, гda jde o prokuru samostatnou či společnou. Za гp sob podepisování prokuristв tedв nelгe
považovat údaj o tom, že podepisuje společn se statutárním orgánem. Použito г:[ ŠTENGLOVÁ/PLÍVů/TOMSA a kol.Obchodní
zákoník, komentář, 12.vydání.Praha: C.H.Beck.2009.s.48.ISBN 978-80-7400-055-3.].
136

Vrchní soud v Praгe, гe dne 2Ř.2.2000, sp.гn. 7 Cmo 55/řř: Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omeгeným,

zatímco prokurista je zástupcem společnosti jednajícím Zů společnost Ě v rámci úkon týkajících se podnikuě.

- 87 -

Pokud by podnikatel гúžil roгsah гmocn ní pod гákonný roгsah, pak bв
rejst íkový soud nem l povolit гápis tohoto гmocn ní a prokuristв do
obchodního rejst íku.
Do obchodního rejst íku se гapisuje jméno a bвdlišt prokuristв, rodné
číslo Ě pop . jen datum naroгení, není-li rodné číslo p id leno ě a гp sob
podepisování Ě písemné právní úkonв činí prokurista tak, že k firm podnikatele,
který mu prokuru ud lil, p ipojí dodatek oгnačující prokuru a sv j podpis ě.
Pokud je prokurist více, pak se do obchodního rejst íku гapisuje i jejich гp sob
jednání, tedв гda jedná každý prokurista samostatn , pop . kolik prokurist musí
jednat společn . V již гmín né Usnesení VS v Praгe se soud také vвslovil, že u
prokuristв se do obchodního rejst íku гapisuje гp sob jeho podepisování Ě nap .
гp sob, jakým činí sv j podpis ě. Za гp sob podepisování nelгe považovat, že
údaj, že prokurista podepisuje společn se statutárním orgánem ě, pop . гp sob
jednání, je-li prokurist více.137
Zápis prokuristв do obchodního rejst íku má konstitutivní účinkв, prokura
je totiž účinná až dnem svého гápisu do obchodního rejst íku. Na roгdíl od toho
гánik prokurв je účinný ode dne, kdв je podnikatelem vвpov гena, proto výmaг
prokury z obchodního rejst íku je již deklaratorní. Vгhledem k tomu, že ud lení
prokurв je гvláštním druhem plné moci, pak i na гánik prokurв se p im en
použijí ustanovení o гániku гastoupení na гáklad plné moci, tedв prokura m že
také гaniknout smrtí prokuristв, vвpov гením prokurв apod. Pokud je však
prokurista v obchodním rejst íku гapsán i nadále po гániku prokurв, pak t etí
osobв jsou i nadále chrán ni principem dobré vírв v zápis v obchodním rejst íku.
Dle vвhl.č. 250/2005 Sb. je stanoveno, že k návrhu na zápis prokury do
obchodního rejst íku je nutné doložil doklad o ud lení prokury, doklad o
jmenování prokuristв a čestné prohlášení prokuristв dle ust.§ 3Ř l obchodního
zákoníku. S tímto posledním požadavkem nelгe souhlasit, nebo prokurista není
statutárním orgánem, proto se na n j nemohou vгtahovat podmínkв a
p edpokladв pro výkon funkce statutárního orgánu. Vвhláška nem že stanovit
137

Usnesení VS v Praгe, гe dne 2Ř.2.000, sp.гn, 7 Cmo 55/řř uve ejn né v: Soudní roгhledв: 2000, č.6, s.170,171.
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víc povinností, než vвžaduje гákon. Co se týče dokladu o ud lení prokurв a
dokladu o jmenování prokurв požadované dle vвhl.č. 250/2005 Sb., tak také na
rámec гákona požaduje dokument o ud lení prokurв a гároveň dokument o
jmenování prokuristy, kdy z povahв prokurв jako speciální plné moci musí stačit
dokument, z n hož bude vвplývat, že podnikatel roгhodl o ud lení prokurв
konkrétní osob .
6.11. DůLŠÍ ZůPISOVůNÉ SKUTEČNOSTI
Dalšími skutečnostmi, které se dle ust.§ 35 písm.i) ObchZ zapisují do
obchodního rejst íku jsou skutečnosti, o nichž to stanoví právní p edpis, tгn.
obchodní zákoník nebo jiné zákony.
A/ Obchodní zákoník:
1) ObchZ upravuje zápis dalších skutečností zejména v ust.§ 38g:
a) Údaje týkající se likvidace:
-

Zrušení právnické osobв a jeho právní d vod,

-

Vstup do likvidace,

-

Jméno a bвdlišt nebo firmu a sídlo likvidátora, likvidátor , pop .

-

osobв, která bude vвkonávat činnost likvidátora гa právnickou osobu,

-

ukončení likvidace a právní d vod výmazu podnikatele,

b) Údaje týkající se insolvence:
-

гahájení insolventního íгení,

-

omeгení práva dlužníka nakládat s majetkovou podstatou na гáklad
rozhodnutí insolventního soudu,

-

prohlášení konkursu se jménem a bвdlišt m nebo firmou a sídlem
insolventního správce,

-

povolení reorganiгace a schválení reorganiгačního plánu,

c) Údaje týkající se exekuce
-

roгhodnutí soudu o na íгení výkonu roгhodnutí postižením podílu
n kterého společníka ve společnosti, prodejem podniku nebo jeho části,
jakož i roгhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí,

d) Údaje o neplatnosti právnické osoby
-

rozhodnutí soudu o neplatnosti právnické osoby,

e) Výmaz podnikatele
-

právní d vod výmaгu podnikatele г obchodního rejst íku
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2/ Jiná místa obchodního zákoníku upravující zápis dalších skutečností:
-

Den vzniku právnické osoby ( § 62, 255 )

-

Roгhodnutí soudu o гrušení гápisu o výmaгu společnosti г obchodního
rejst íku Ě § 75bě

-

Usnesení valné hromadв akciové společnosti o гvýšení гákladního
kapitálu ( § 203 odst.4, § 209a odst.5 )

-

Usnesení valné hromadв o podmín ném гvýšení гákladního kapitálu Ě §
207 odst.4)

-

Usnesení p edstavenstva akciové společnosti o гvýšení гákladního
kapitálu ( § 210 odst.2)

-

Usnesení valné hromadв akciové společnosti o snížení гákladního
kapitálu ( § 211 odst.4 )

-

Usnesení valné hromadв akciové společnosti o soub žném snížení a
гvýšení гákladního kapitálu Ě § 216c odst.3 ě

-

Zápisв p em n obchodních společností Ě § 3Ř – 38e )

-

Zápis prodeje podniku ( § 488 odst.1)

-

Zápis odšt pného гávodu Ě § 7 ě

-

Zápis organiгační složkв гahraniční osobв, podnikající na úгemí České
republiky s vyj.§ 21 odst.5 ( § 21 odst.4)

-

Zápis usnesení valné hromady o squeeze –out ( § 183 l odst.1,3)

-

Výmaг společníka a гápis uvoln ného obchodního podílu
Ě nap .dle § 14Ř odst.1,2 v návaznosti na § 113 odst.5,6).
Zde bвch se na chvíli poгastavila, nebo ješt donedávna panovalв velké

roгporв nad otáгkou, kdв гániká a гa jakých podmínek se obnovuje účast
společníkovi ve společnosti s ručením omeгeným na гáklad

vвdaného

exekučního p íkaгu k postižení ochodního podílu.
V ust.§ 14Ř odst.2 ObchZ je stanoveno, že pravomocným na íгením
výkonu roгhodnutí postižením obchodního podílu společníka ve společnosti nebo
vвdáním exekučního p íkaгu k postižení obchodního podílu společníka ve
společnosti po právní moci usnesení o na íгení exekuce má stejné účinkв jako
гrušení jeho účasti ve společnosti soudem. Velmi často jsem se setkala s p ípadв,
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kdв exekutor pov ený soudem neefektivn roгhodoval o postižení majetku
povinného, nap íklad ač m l povinný dostatek finančních prost edk na svém
účtu, exekutor vвdal exekuční p íkaг na obchodní podíl povinného ve společnosti
s ručením omeгeným. Povinný často svoji povinnost splnil, avšak meгitím došlo
k nabвtí právní moci usnesení soudu o na íгení exekuce a tím došlo k zániku
účastni povinného v obchodní společnosti. Jedinou гákonnou možností, jak se
povinný mohl do společnosti vrátit, bвlo roгhodnutí soudu o гastavení na íгené
exekuce dle ust.§148 odst.4 ObchZ v souvislosti s ust.§ 26Ř o.s. . Často se však
stávalo, že exekutor pov ený soudem sám rušil své exekuční p íkaгв, pokud
гjistil, že jsou jiné vhodné гdroje k vвmožení pohledávkв, či pokud došlo
k uspokojení pohledávky povinným dobrovoln , avšak tato činnost exekutora
bвla až do novelв exekučního ádu provedenou гákonem č.347/2007 Sb.
Ě účinnost od 1.1.200Ř ) v rozporu s exekučním ádem a o.s. . a na гáklad
гrušeného exekučního p íkaгu požadoval povinný sv j op tovný гápis do
společnosti, čemuž nemohlo být vвhov no. Okresní soudв se k tomuto
roгhodování exekutor

stav lв tak, že je to b žná praxe, ač není v гákon

upravena. Našt stí гákonodárce uvedl tento stav do po ádku a od 1.1.200Ř je
výslovn v exekučním ádu uvedeno, že exekuto i mohou гrušit sv j exekuční
p íkaг. To však nevв ešilo otáгku, гda soud m že гp t гapsat společníka na
гáklad гrušeného exekučního p íkaгu, či je nutné pravomocné roгhodnutí soudu
o zastavení exekuce dle ust.§ 148 odst.4 ObchZ.

Část praxe zastávala názor,

v teorii jsem na toto téma bohužel žádné náгorв nenašla, že pokud dojde ke
гrušení exekučního p íkaгu, soud už není oprávn n vвdávat roгhodnutí o
гastavení exekuce a tím vгniká společníkovi op t právo se vrátit do společnosti,
druhá část гastávala náгor, že k tomu, abв bвlo možné dle ust.§ 14Ř odst.4
ObchZ op t společníka гapsat, je nutné pravomocné roгhodnutí soudu o
zastavení exekuce. Osobn jsem se klonila k možnosti, kdв pokud bвl exekuční
p íkaг гrušen na гáklad toho, že povinný dobrovoln uspokojil v itele jiným
гp sobem nap .doborovoln гaplatil dlužnou částku a povinný bв doložil, že
nebвlo dosud naloženo s uvoln ným obchodním podílem, pak bych rozhodla o
jeho op tovném гápisu do obchodního rejst íku a výmaгu uvoln ného
obchodního podílu. K této možnosti se kladn vвjád il také JUDr.Holejšovský
z VS v Praze s tím, že konečné stanovisko dát nem že, nebo takový p ípad ješt
ne ešil. Našt sí bвl tento roгpor odstran n гákonem č. 2Ř6/2000ř Sb., Ě účinnost
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od 1.11.200řě, na гáklad kterého již exekutor sám m že гasavit exekuční íгení
гa účelem гrвchlení postupu a to jednoduše ečeno v ,,nesporných v cech“, tj.
kde s návrhem na гastavení bude souhlasit jak oprávn ný, tak i povinný. Tuto
novelu shledávám velmi poгitivní pro rejst íkové íгení.
Za гmínku stojí i p ípad, kdв společník гem e, jeho obchodní podíl se dle
гakladatelského dokumentu d dí a p ipadne státu v souladu s ust. občanského
гákoníku jako odúmr . Zapsat v tomoto p ípad uvoln ný obchodní podíl nebo
stát jako společníkať Stát se v tomto p ípad nestává společníkem, ale má jen
právo na vвpo ádací podíl, jak bвlo i ečeno v rozhodnutí Vrchního soudu
v Olomouci, sp.гn. Ř Cmo 460/2002. Stát bв se mohl stát společníkem jen tehdв,
pokud bв obchodní podíl гd dil na гáklad гáv ti.
3/ Zvláštní právní předpisy, např.:
-

Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích Ě§ 4,Řě

-

Zákon č. 1Řř/2004 Sb., o kolektivním investováníin: nucená správa
investiční společnosti a investičního fondu § 112ě

-

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu: nucená správa
obchodníka s cennými papírв, provoгovatele vвpo ádacího sвstému,
burzy, organizátora mimoburzovního trhu a centrálního depoгitá e
(§ 142)

-

Zákon č. 21/1řř2 Sb., o bankách: pobočkв гahraničních bank Ě§ 10ě;
nucená správa banky (§31);

-

Zákon č. Ř7/1řř5 Sb., o spo itelních a úv rních družstvech Ě§ 2Řcě

-

Zákon č. 363/1řřř Sb., o pojiš ovnictví: nucená správa pojiš ovnв nebo
zajiš ovnв Ě§30ě

B/ Údaje speciální pro jednotlivé právní formy ( § 36 ObchZ):
-

u ve ejné obchodní společnosti: jméno a bвdlišt nebo firma Ěnáгevě a
sídlo jejich společník

-

u komanditní společnosti: jméno a bвdlišt nebo firma Ě náгevě a sídlo
jejich společník , s uvedením, který гe společník je komanditistou a
který komplementá , výše vkladu každého komanditistв a roгsah jeho
splacení,
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-

u společnosti s ručením omeгeným: jméno a bвdlišt nebo firma Ě náгevě
a sídlo jejich společník , výše гákladního kapitálu, výše vkladu každého
společníka do гákladního kapitálu a roгsah jeho splacení, výše podílu
každého společníka, гástavní právo k obchodnímu podílu, dále jméno a
bвdlišt člen doгorčí radв, bвla-li г íгena, a den vгniku a гániku jejich
funkce,

-

u akciové společnosti: výše гákladního kapitálu, roгsah jeho splacení,
počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií, p ípadné omeгení
p evoditelnosti akcií na jméno, jméno a bвdlišt člen doгorčí radв a den
vгniku, pop ípad

гániku jejich funkce; má-li společnost jediného

akcioná e, гapisuje se i jméno a bвdlišt nebo firma a sídlo tohoto
akcioná e,
-

u družstva: výše гapisovaného гákladního kapitálu a výše гákladního
členského vkladu, p ípadn vklad ,

-

u státního podniku: гakladatel, výše kmenového jm ní, minimální výše
kmenového jm ní, kterou je státní podnik povinen гachovávat, a určený
majetek.
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7. JINÉ REJST ÍKY VEDENÉ REJST ÍKOVÝMI SOUDY

Rejst íkové soudв Ě pravomocí a p íslušností rejst íkových soud

se

podrobn ji budu v novat v kapitole Řě vedou krom již гmín ného obchodního
rejst íku také jiné rejst íkв a to nadační, obecn prosp šných společností a
rejst ík společenství vlastník jednotek. Obecn lгe íci, že гp sob vzniku a
údaje гapisované do t chto jiných rejst ík

stanoví pro každý г uvedených

subjekt гvláštní гákon.
Nadační rejst ík je dle ust.§ 5 odst.1 NadZ138 ve ejný seгnam. Nadace a
nadační fondв vгnikají až гápisem do tohoto rejst íku, tedв гápis je
konstitutivní.139 Součástí nadačního rejst íku je statut nadace nebo nadačního
fondu a výroční гpráva. Nestanoví-li гákon o nadacích a nadačních fondech
jinak, platí pro rejst ík, jeho vedení a íгení ve v cech rejst íku obdobn
ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního ádu vгtahující se na
obchodní rejst ík, jeho vedení a íгení ve v cech obchodního rejst íku ( § 5 odst.5
NadZ ). Do nadačního rejst íku se zapisují dle ust.§ 5 odst.4 NadZ tyto údaje:
a) název, sídlo a identifikační číslo nadace nebo nadačního fondu,
b) náгev, pop ípad obchodní firma, sídlo a identifikační číslo г iгovatele
( г iгovatel ), jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, p íjmení, pop ípad
obchodní firma, rodné číslo, pop ípad

datum naroгení, a trvalý pobyt

г iгovatele Ě г iгovatel ), jde-li o fyzickou osobu,
c) účel nadace nebo nadačního fondu,
d) výše nadačního jm ní nebo výše majetkového vkladu u nadačního fondu,
e) jména, p íjmení, rodná čísla, pop ípad datum naroгení, a trvalý pobвt člen
správní rady a гp sob jejich jednání jménem nadace nebo nadačního fondu,
f) jména, p íjmení, rodná čísla, pop ípad datum naroгení, a trvalý pobвt člen
doгorčí radв, pop ípad reviгora, není-li doгorčí rada г íгena,

138

Zákon č.227/1řř7 Sb., o nadacích a nadačních fondech

139

P ÍLOHů T: Výpis z nadačního rejst íku
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g) výčet majetku, který tvo í pen žitý nebo nepen žitý vklad nebo nadační dar
do nadačního jm ní s uvedením jeho popisu a hodnoty, obchodní firma banky
nebo pobočkв гahraniční bankв a číslo гvláštního účtu, na n mž je pen žitý
vklad nebo nadační dar uložen, údaje o smlouv o správ cenných papír
podle гvláštního гákona, jsou-li součástí nadačního jm ní cenné papírв,
spravované na гáklad této smlouvy k tomu oprávn nou osobou.
Obecn

prosp šné společnosti vгnikají гápisem do rejst íku

prosp šných společností,140 tedв op t hovo íme o konstitutivním

obecn

zápisu ( § 5 odst.1 ZopS )141. I kdвž гákon o obecn

prosp šných

společnostech výslovn neurčuje charakter rejst íku jako ve ejného seгnamu,
lze tento charakter dovodit z ust.§ 27 odst.1 ObchZ. Tento rejst ík je veden
rejst íkovými soudв. Nestanoví-li гákon o obecn prosp šných společnostech
jinak, platí pro vedení rejst íku a íгení ve v cech rejst íku obdobn
ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního ádu o obchodním
rejst íku. Do rejst íku se гapisují tвto údaje:
a) název, sídlo a identifikační číslo obecn prosp šné společnosti,
b) název, sídlo a identifikační číslo гakladatele, je-li právnickou osobou,
c) nebo jméno, rodné číslo, pop ípad datum naroгení гahraničního гakladatele, nebвlo-li
rodné číslo p id leno, a trvalý pobyt zakladatele, je-li zakladatelem fyzická osoba,
d) jméno, rodné číslo, u ciгích státních p íslušník datum naroгení, nebвlo-li rodné číslo
p id leno, a trvalý pobвt člen správní radв,
e) гp sob jednání správní radв,
f) druh obecn

prosp šných služeb, k jejichž poskвtování bвla obecn

prosp šná

společnost гaložena, a p edm t doplňkové činnosti, bude-li provozována (§ 17),
g) jméno, rodné číslo, u ciгích státních p íslušník datum naroгení, nebвlo-li rodné číslo
p id leno, a trvalý pobвt člen doгorčí radв, je-li г íгena.
Společenství vlastník jednotek se гapisuje do rejst íku společenství
vlastník

140

jednotek142, který je vedený op t rejst íkovým soudem Ě§ 10

P ÍLOHů U: Výpis z rejst íku obecn prosp šných společností

141

Zákon č. 24Ř/1řř5 Sb., o obecn prosp šných společnostech

142

P ÍLOHů V: Výpis z rejst íku společenství vlastník jednotek
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BytZ)143. Obdobn jako u obecn prosp šných společností гákon výslovn
neurčuje charakter rejst íku jako ve ejného seгnamu, tento charakter lгe však
dovodit г ust.§ 27 odst.1 ObchZ. Společenství vlastník jednotek vгniká již
p ed гápisem do rejst íku a to na гáklad ust.§ ř odst.3 BвtZ. Zápis do
rejst íku je tedв pouгe deklaratorní. Do rejst íku se dle ust.§ 10 odst.1 BytZ
zapisují tyto údaje:
a) náгev společenství, jeho sídlo a identifikační číslo,
b) den vгniku společenství,
c) orgánв společenství a jména člen výboru nebo jméno pov eného vlastníka.

143

Zákon č.72/1řř4 Sb., kterým se upravují n které spoluvlastnické vгtahв k budovám a n které vlastnické vгtahв k bвt m a

nebвtovým prostor m a doplňují n které гákonв Ěгákon o vlastnictví bвt ě
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8. PROCESN PRÁVNÍ ÚPRůVů OBCHODNÍHO REJST ÍKU
Procesn právní úprava obchodního rejst íku a jiných rejst ík vedených
soudв bв mohla být samostatným tématem pro rigoroгní práci, i p es n kolik málo
ustanovení, které ji tvo í. Ve své práci kladu d raг na hmotn právní úpravu, ale
vzhledem k tomu, že jedním mých z cíl p i tvorb této práce je komplexní pohled
na problematiku obchodního rejst íku, je nutné se alespoň okrajov гmínit i o
nejd ležit jších procesních otáгkách týkajících se íгení ve v cech obchodního
rejst íku, jako je p íslušnost soud , aktivní legitimace účastník

íгení, гahájení

íгení, formв roгhodnutí a možnost podání opravného prost edku. Cílem této
kapitolв není jít do hloubkв této problematikв, ale poskвtnou stručný a
sroгumitelný náhled na rejst íkové íгení, a to i pro laickou ve ejnost. Vzhledem ke
své praxi u rejst íkového soudu a cíl m této práce, se však nemohu vвhnout tomu,
abвch se u n kterých sporn jších otáгek nepoгastavila a nepokusila o jejich hlubší
výklad.
Ř.1. SYSTEMůTIKů OBCHODNÍHO REJST ÍKU
V obchodním rejst íku jsou evidovánв obchodní společnosti a družstva,
evropské společnosti, p ísp vkové organiгace, státní podnikв a jiné právnické
osobв, včetn organiгačních složek a odšt pných гávod , o kterých гákon stanoví,
že se гapisují do obchodního rejst íku Ě § 203 odst.1 v.k. .ě.144
Údaje o podnikatelích jsou v obchodním rejst íku sвstematickв aгenв.
Každý podnikatel je гapsán pod určitým po adovým číslem, toto oгnačení je
oгnačením tгv. rejst íkových vložek Ě číslo rejst íkové vložkв se odvíjí od počtu
subjekt гapsaných v určitém oddíle u určitého rejst íkového soudu ě. Rejst íkové
vložkв jsou uspo ádánв do oddíl , tв jsou oгnačovánв velkými písmenв a jejich
144

Instrukce Ministerstva spravedlnosti гe dne 3.12.2001, č.j. 505/2001-Org., kterou se vвdává vnit ní a kancelá ský ád pro okresní,

krajské a vrchní soudy
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oгnačení souvisí beгprost edn s právní formou podnikatele, který je v rejst íku
гapsán. Obchodní rejst ík a rejst íkové spisв jsou uspo ádánв do oddíl
Ě rejst íková kniha ě, majících tato oгnačení:

A

-oddíl pro samostatn podnikající fвгické osobв, ve ejné obchodní společnosti,
komanditní společnosti, státní podnikв a jiné právnické osobв, včetn
organiгačních složek a odšt pných гávod , o nichž гákon stanoví, že se гapisují
do obchodního rejst íku, pokud se neгapisují do jiného oddílu, odšt pné гávodв
se sídlem odlišným od sídla podniku,

B

- oddíl pro akciové společnosti,

C

- oddíl pro společnosti s ručením omeгeným145

Dr

- oddíl pro družstva,

Pr

- oddíl pro p ísp vkové organiгace,

Zs

-oddíl pro ciгí právnické osobв, které p emístilв své sídlo na úгemí
České republikв,

H

- oddíl pro evropské společnosti, družstva a sdružení, evropské hospodá ské
гájmové sdružení.

Člen ní dalších rejst ík vedených soudem je obdobné obchodnímu rejst íku, i tвto rejst íkв se
skládají z rejst íkových vložek a oddíl oгnačovaných:
S

-oddíl pro společenství vlastník jednotek,146

N

- oddíl pro nadace a nadační fondв,

O

- oddíl pro obecn prosp šné společnosti.

Ř.2. ÍZENÍ VE V CEH OBCHODNÍHO REJST ÍKU
íгení ve v cech obchodního rejst íku, nebo-li rejst íkové íгení oгnačuje
pravidla, jimiž se účastníci tohoto íгení a rejst íkový soud ídí v dob od podání
návrhu na гápis až do гápisu určité skutečnosti do rejst íku. Jsou to též pravidla
145

Nap íklad společnost Sallerova výstavba, spol.sr.o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C Ě гnačí, že jde o

společnost s ručením omeгenýmě a vložce číslo 13ř16 Ě jedná se o 13ř16-tou гapsanou společnost s ručením omeгeným u uvedeného
souduě. Údaj o oddílu, vložce a soudu, u n hož je subjekt vedený je vždв náležitostí výpisu г obchodního rejst íku.
146

Nap íklad Společenství vlastník jednotek pro d m čp.Ř27 ul.2Ř íjna, Nвmburk je гapsána u M stského soudu v Praze, v oddílu S a

vložce číslo 11. Údaj o oddílu, vložce a soudu, u n hož je subjekt vedený je vždв náležitostí výpisu г rejst íku společenství vlastník
jednotek.
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pro postup soudu sm ující k гápisu či výmaгu určité skutečnosti г obchodního
rejst íku v p ípad , kdв soud jedná г vlastní iniciativy, tedy v íгení гahájeném
soudem beг návrhu. Rejst íkové íгení je speciálním tвpem občanského soudního
íгení. Obecná pravidla občanského soudního íгení, tedв postup soudu a
účastník

íгení p ed soudem obecn , upravuje občanský soudní ád. Zvláštní

pravidla upravující rejst íkové íгení jsou obsažena v ust.
§200a – 200de o.s. . a n která гvláštní pravidla jsou pon kud netвpickв obsažena
v obchodním zákoníku, tedy v hmotn právním p edpisu v ust. § 27-38k.
V obchodním гákoníku jsou upravenв гejména procesn právní otáгkв týkající se
formв a náležitostí návrhu, osobв oprávn né k podání návrhu ( aktivní legitimace
k podání návrhu ě, dokládanými listinnými d kaгв apod. Zde bвch ješt jednou
гd raгnila již výše ečené, že pro íгení o гápisu do jiných soudem vedených
rejst íku platí pravidla upravující

íгení ve v cech obchodního rejst íku

p im en .
8.2.1. P ÍSLUŠNOST
V CNÁ P ÍSLUŠNOST
V cná p íslušnost pro rejst íkové íгení je dána ustanovením § ř odst.3
písm.aě o.s. ., na гáklad kterého krajské soudв147 rozhodují jako soudy prvního
stupn ve v cech obchodního rejst íku, rejst íku obecn prosp šných společností
a nadačního rejst íku. Co se týká rejst íku společenství vlastník jednotek, tak ten
v uvedeném výčtu není, proto je nutné výkladem ust. § 10 odst.1 BвtZ vгtáhnout
ustanovení § ř odst.3aě o.s. . i na rejst ík společenství vlastník jednotek. I pro
tento rejst ík jsou tedв v cn p íslušné jako soudв prvního stupn krajské soudв
resp. M stský soud v Praгe Ě pro obvod M stského soudu v Praze a Krajského
soudu v Praze148ě. V cnou p íslušnost soud гkoumá kdвkoliv гa íгení Ě §104a
147

Rejst íkovými soudu jsou: KS v Ústí nad Labem a jeho pobočka v Liberci, M stský soud v Praze, KS v Hradci Králové a jeho

pobočka v Pardubicích, KS v Brn a jeho pobočkв ve Zlín a Jihlav , KS v Plгni a jeho pobočka v Karlových Varech, KS v Ostrav a
jeho pobočka v Olomouci, KS v Českých Bud jovicích a jeho pobočka v Tábo e ě
148

Ust. § 3ř odst.1 гákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, p ísedících a státní správ soud a o гm n n kterých dalších гákon

(zákon o soudech a soudcích ě:M stský soud v Praгe roгhoduje jako soud prvního stupn ve v cech obchodního rejst íku, rejst íku
obecn prosp šných společností a nadačního rejst íku г obvodu M stského soudu v Praze a Krajského soudu v Praze.
148

Poznámka: Obecným soudem podnikatele -právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má právnická osoba své sídlo. Obecným

soudem podnikatele-fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má fвгická osoba místo podnikání, nemá-li místo podnikání, pak
okresní soud, v jehož obvodu má bвdlišt , a nemá-li bвdlišt , okresní soud, v jehož obvodu se гdržuje.Ě§ Ř5 o.s. .ě.
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odst.1 o.s. . ě. Nedostatek v cné p íslušnosti nelгe na roгdíl od místní p íslušnosti
nijak гhojit, a proto pokud soud i b hem íгení гjistí, že není v cn p íslušný,
musí p edložit v c spolu s p edkládací гprávou svému nad íгenému vrchnímu
soudu, má-li гa to, že v c náleží do v cné p íslušnosti okresním, krajským nebo
vrchním soud m. Účastníci íгení mají právo se k tomuto postupu vвjád it Ě §
104a o.s. . ě.

MÍSTNÍ P ÍSLUŠNOST
K rejst íkovému íгení je místn

p íslušný rejst íkový soud, v jehož

obvodu je obecný soud fвгické nebo právnické osobв, jíž se гápis v rejst íku
týká149. Jde-li o гahraniční osobu, je k íгení p íslušný soud, v jehož obvodu je
umíst n její podnik nebo jeho organiгační složka. Pokud se jedná o p em nв
obchodních společností a družstev, pak je dle ust.§ 3Ře ObchZ m žeme hovo it
o tгv. místní p íslušnosti na výb r dané, tedв uvedené ustanovení hovo í o tom,
že pokud mají гanikající, roгd lované i nástupnické osobв sídla v obvodech
r гných soud , podává se návrh u kteréhokoliv г nich.
íгení se koná u v cn a místn p íslušného soudu. Pro určení místní
p íslušnosti jsou na roгdíl od v cné p íslušnosti roгhodné okolnosti, které tu jsou
v dob гahájení íгení. Místní p íslušnost soud tedв гkoumá p ed tím, než гačne
jednat o v ci samé Ě pop . pokud není na íгeno jednání, než roгhodne ve v ci
meritorn ě. Pokud soud p i гkoumání podmínek гjistí, že není místn p íslušný,
roгhodne o své místní nep íslušnosti a гároveň po právní moci postoupí v c
místn p íslušnému soudu. Pokud soud, jemuž bвla v c postoupena s tímto
roгhodnutím nesouhlasí, p edloží v c svému nad íгenému soudu, pokud již
otáгka p íslušnosti nebвla roгhodnuta odvolacím soudem. Pokud však nastane
p ípad, kdв místn nep íslušný soud roгhodne o návrhu, pak již nelгe namítat, že
roгhodl místn

nep íslušný soud, nebo pokud není o místní nep íslušnosti

roгhodnuto než soud гačne o v ci jednat Ě pop . než vвdá meritorní roгhodnutí ě,
nelгe následn namítat místní nep íslušnost, nebo ex lege je гhojena.
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Dojde-li k p enesení sídla právnické osobв či místa podnikání nebo
bвdlišt u fвгické osobв do obvodu jiného než p vodn místn p íslušného
soudu, pak p vodn p íslušný rejst íkový soud roгhodne o гm n sídla p ímým
гápisem pop . usnesením, pokud nejsou podmínkв pro p ímý гápis Ě podrobn ji
viг níže ě a následn vвdá usnesení o p enesení místní p íslušnosti dle ust.§ 200a
odst.3 o.s. .150 Rejst íkový soud, na který bвla p enesena místní p íslušnost je
však místn

p íslušný až po právní moci roгhodnutí o p enesení místní

p íslušnosti. Proto se lгe setkat s p ípadem, že společnost podá návrh na гápis
гm nв adresв sídla nap . г Ústí nad Labem do Prahв, je roгhodnuto o p enesení
místní p íslušnosti na M stský soud v Praгe a ve lh t pro odvolání podá další
návrh na гápis гm n ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který musí o v ci
ješt roгhodnout. Po právní moci jsou všechnв гápisв p evedenв Ě elektronickou
cestou ě do databáгe p íslušného soudu a rejst íkový spis je гaslán spolu se
sbírkou listin na p íslušný soud. U nov p íslušného soudu dojde k tгv. otev ení
vložkв151, což гnamená, že společnosti je p id lená nová vložka, nap íklad pokud
u ústeckého soudu m la společnost s ručením omeгeným oddíl C, vložku 100,
u m stského soudu bude mít op t oddíl C, avšak vložku nap . 2000.
Na гáv r k místní p íslušnosti bвch гmínila roгhodnutí Krajského soudu
v Brn , sp.гn. 2Ř Co 2ř/ř5, které se týkalo místní p íslušnosti rejst íkových
soud v p ípad odšt pného гávodu. ,,V p ípad , že subjekt гapisovaný
Ě гapsaný ě do obchodního rejst íku má více odšt pných гávod , které mají sídlo
v obvodu p sobnosti jiného rejst íkového soudu, než který je p íslušný pro гápis
samotného subjektu, je nutno, abв pro každý г t chto odšt pných гávod bвla p i
jejich гápisu do obchodního rejst íku г íгena samostatná vložka, do níž bude
každý г odšt pných гávod

samostatn

гapsán. To platí i v p ípad , že

гapisované odšt pné гávodв mají svá sídla v obvodu p sobnosti téhož
rejst íkového soudu.“152
150

Poгnámka: Pokud bв se o гm n sídla roгhodovala usnesením, pak nebrání nic tomu, abв roгhodnutí o гm n sídla a p enesení místní

p íslušnosti bвlв součástí jednoho usnesení.
151

Poгnámka:Nejedná se o roгhodnutí. Otev ení vložkв гnamená, že se podnikateli oгnámí, že u nov p íslušného soudu bвla otev ena

společnosti nová vložka a jaké je její číslo.
152

Cit. DRÁPůL, BUREŠ a kol.Občanský soudní řád I, § 1-200za, Komentář.Praha:C.H.Beck.s.1476.ISBN 978-80-7400-107-9.
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Ř.2.2. ZůHÁJENÍ ÍZENÍ
Rejst íkové íгení má i po гm nách provedených гákonem č.216/2005 Sb.
a гákonem č.7ř/2006 Sb., p evážn prvkв nesporného íгení. Zahajuje se dle
ust.§ 200b odst.1 o.s. . na návrh, s výjimkou ust.§200b odst.1 v t druhé o.s. .
Beг návrhu lгe гahájit rejst íkové íгení jen tehdв, má-li být dosažena shoda
mezi zápisem v obchodním rejst íku a skutečným stavem.153
ZůHÁJENÍ ÍZENÍ Nů NÁVRH
Návrh na гahájení íгení lгe podat v písemné nebo elektronické podob
dle ust.§ 33 odst.1 ObchZ. Pokud je návrh podaný v elektronické podob
podepsaný гaručeným elektronickým podpisem,154 není t eba ho následn
doplňovat. Je-li návrh podán elektronickв beг toho, aniž bв bвl opat en
гaručeným elektronickým podpisem, je t eba stejn
podaného telefaxem, nejpoгd ji do

t í dn

jako v p ípad

návrhu

p edložit originál nebo návrh

shodného гn ní. Je-li návrh podán telegrafickв, je nutné jej do t í dn písemn
doplnit. Je také nutné dodat, že pokud je návrh podán v elektronické podob , je
opat en гaručeným elektronickým podpisem a k návrhu jsou elektronicky
p ipojenв ,,naskenovánв“ listinné d kaгв beг dalšího ov ení, pak je nutné, abв
po výгv soudu navrhovatel doložil následn originálв nebo ú edn ov ené
kopie t chto listin. To neplatí, pokud p iložené listinné d kaгв jsou opat enв tгv.
konverzí.155
153

Nap . pokud je гjišt no, že došlo ke гm n bвdlišt u společník , statutárního orgánu, člen doгorčí radв, či pokud soud odmítl návrh

na гápis skutečností, jejichž гápis do obchodního rejst íku je deklaratorní Ě nap .гm na adresв sídla, гm na p edm tu podnikání, гm na
v osobách doгorčí radв a statutárního orgánu apod.ě a k návrhu bвlв doloženв listinné d kaгв o гm n , pak následn bв m l rejst íkový
soud гahájit íгení i beг návrhu.
154

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o гm n n kterých dalších гákon (zákon o elektronickém podpisu)145 Poznámka:

Konverгe dle ust.§ 22 гákona č. 300/200Ř Sb., o elektronických úkonech a autoriгované konverгi: Konverzí se rozumí a) úplné
p evedení dokumentu v listinné podob do dokumentu obsaženého v datové гpráv nebo datovém souboru Ědále jen „dokument obsažený
v datové гpráv “ě , ov ení shodв obsahu t chto dokument a p ipojení ov ovací doložkв, nebo bě úplné p evedení dokumentu
obsaženého v datové гpráv do dokumentu v listinné podob a ov ení shodв obsahu t chto dokument a p ipojení ov ovací doložkв.
Dokument, který provedením konverze vгnikl Ědále jen „výstup“ě, má stejné právní účinkв jako ov ená kopie dokumentu, jehož
p evedením výstup vгnikl Ědále jen „vstup“ě. Má-li být podle jiného právního p edpisu p edložen dokument v listinné podob správnímu
orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, гejména abв bвl užit jako podklad pro vвdání roгhodnutí, je tato povinnost spln na
p edložením jeho výstupu.
154

Viг dále DRÁPůL, BUREŠ a kol.Občanský soudní řád I, § 1-200za, Komentář.Praha:C.H.Beck.s.1477,1478.ISBN 978-80-7400-

107-9
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ZůHÁJENÍ ÍZENÍ EX OFFO
íгení ve v cech obchodního rejst íku lгe гahájit beг návrhu, má-li být
dosažena shoda meгi гápisem v obchodím rejst íku a skutečným stavem. V teorii
ani v praxi není jednotв o tom, co je t eba roгum t pod touto formulací. Část
teorie a praxe гastává náгor, že u konstitutivních гápis nelгe гahájit íгení
soudem bez návrhu. V tomto sm ru se argumentuje tím, že vгniká-li určitá
Ě právní ě skutečnost teprve гápisem do obchodního rejst íku, nem že dojít
k rozporu mezi stavem zápisu v obchodním rejst íku a skutečným stavem a to až
do гápisu takové skutečnosti do obchodního rejst íku, nebo skutečný stav
nastane až гápisem do obchodního rejst íku. Proti tomuto гáv ru však lгe
argumentovat tím, že г ust.§ 131 odst.ř ObchZ plвne, že roгhodne-li soud o
vвslovení neplatnosti valné hromadв kapitálové obchodní společnosti poté, co již
bвla skutečnost vвplývající г usnesení гapsána do obchodního rejst íku, гahájí
rejst íkový soud i beг návrhu íгení o výmaгu této skutečnosti г obchodního
rejst íku beг ohledu na to, гda jde o гápis konstitutivní nebo deklaratorní. Já
osobn jsem гastánce náгoru, že lгe гahájit íгení i beг návrhu jak v p ípad
konstitutivních, tak i deklaratorních гápis , s výjimkou гahájení

íгení o

prvotním гápisu tгv.,,prvoгápisu“ subjektu do obchodního rejst íku. O гahájení
íгení soud roгhodne usnesením, proti kterému nelгe podat odvolání a doručuje
se do vlastních rukou Ě §Ř1 odst.3 o.s. . ě jen podnikateli, který je jediným
účastníkem íгení.
ZP TVZETÍ NÁVRHU
Právní úprava na гáklad ust.§ 200b odst.2 o.s. . umožňuje гp tvгetí
návrhu, ale jen v t ch p ípadech, kdв se jedná o konstitutivní гápis, tedв pokud se
jedná o návrh na гápis skutečnosti, jejíž účinnost nebo platnost nastává podle
гvláštního právního p edpisu гápisem do obchodního rejst íku, jinak je гp tvгetí
neúčinné. Tato právní úprava je účinná od 1.7.2005. D vod, proč гákonodárce
nep iгnává účinnost гp tvгetí návrhu na гápis deklaratorních skutečností,
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spočívá г ejm v tom, že pokud bв soud p ipustil v tomto p ípad гp tvгetí
návrhu, následn bв stejn musel roгhodnout i beг návrhu o odstran ní nesouladu
mezi zápisem v obchodním rejst íku a skutečným stavem, samoг ejm pokud bв
bylв spln nв podmínkв гápisu. Toto ustanovení považuji pon kud гa nelogické,
nebo pokud návrh na гápis ,,konstitutivní skutečnosti“ bude podán účinn гp t a
soud bude mít následn г návrhu a doložených listinných d kaг гa osv dčené,
že skutečnost, ohledn které bвl návrh vгat гp t nastala, гahájí íгení i beг
návrhu k dosažení nesouladu meгi skutečným stavem a stavem гápisu
v obchodním rejst íku.
Jsem toho názoru,156 že je p ípustné, abв návrh na гápis ,,deklaratorní
skutečnosti“ mohl být vгat účinn гp t a to za situace, kdy soudu nebude
osv dčeno, že bв určitá skutečnost v bec vгnikla, nebo soud bв ani následn
nemohl гahájit

íгení beг návrhu k odstran ní nesouladu meгi гápisem

v obchodním rejst íku a skutečným stavem. Jedná se nap íklad o situace, kdв
podnikatel podá návrh na гápis nové adresв sídla, jehož součástí nejsou žádné
listinné d kaгв a návrh formuluje tak, že soudu oгnamuje гm nu adresв sídla г ..
na… a žádá o provedení гm nв. Pokud ani p es výгvu nedoloží, že bв bвlв
spln nв гákonné požadavkв pro гápis гm nв, tedв nedoloží a sám si v pr b hu
íгení uv domí, že návrhu nelгe vвhov t, proto jej veгme гp t, m lo bв být
гp tvгetí účinné.
Ř.2.3. ÚČůSTNÍCI ÍZENÍ
Obecn lгe íci, že účastníkem íгení je osoba, která je oprávn na i
povinna v rámci pravidel daných občanským soudním ádem svými úkonв
ovlivňovat pr b h konkrétního soudního íгení sm ujícího k vydání takového
roгhodnutí, které se této osobв beгprost edn týká. Zákon definuje t i okruhв
účastník

íгení a to jak pro sporné íгení: aě žalobce a žalovaný, tak pro

nesporné íгní, které m že být гahájeno i beг návrhu: bě navrhovatel a ti, o
jejichž právech a povinnostech má být jednáno, nebo cě navrhovatel a ti, které
гákon гa účastníkв oгnačuje, což bвlo možné použít práv pro rejst íkové íгení

156

Poгnámka: P i p íprav na této práci jsem také naraгila na obdobný postoj k dané problematice zastávaný soudkyní NS Brno,

JUDr.Štenglovou.
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do 30.6.2005, kdв účastníkem íгení bвl jak navrhovatel, tak každý, kdo se do
rejst íku гapisoval v rámci podnikatele, tak i z n j vвmaгával, nap íklad
jednatelé, společníci apod. Pokud tedв podala návrh na гápis гm nв v osob
jednatele společnost s ručením omeгeným, pak účastníkem íгení bвla jak
společnost s ručením omeгeným, tak i vвmaгávaný a гapisovaný jednatel.
Novelou občanského soudního

ádu od 1.7.2005 provedenou гákonem č.

216/2005 Sb., se гúžil okruh účastník

íгení na podnikatele Ěust. § 200a odst.1

o.s. .ě, tedв osobв, jíž se návrh týká, beг ohlednu na to, гda sám návrh podal, či
bвl návrh podán t etí osobou, nebo bвlo íгení гahájeno i beг návrhu. Podá-li
návrh n kdo jiný, pak je účastníkem íгení jak podnikatel, tak i navrhovatel nap .
гástavní v itel nebo гástavce dle ust. § 117a odst.3 ObchZ, t etí osoba dle ust.
§ 31 odst.2 ObchZ. Je nutné si však uv domit, že pokud podnikatel vгniká až
гápisem do obchodního rejst íku, pak nem že být účastníkem íгení o povolení
гápisu do rejst íku, nebo

nemá právní subjektivitu ani гp sobilost být

účastníkem íгení, a proto navrhovatelem a гároveň účastníkв íгení jsou
,,všichni první jednatelé či členové p edstavenstva“ p i prvoгápisu společnosti
s ručením omeгeným, akciové společnosti a družstva do obchodního rejst íku,
nebo všichni společníci, p i prvoгápisu komanditní a ve ejné obchodní
společnosti do obchodního rejst íku. atd.157 Stává se, a to i v p ípad právního
гastoupení, že návrh na гápis je podán samotným podnikatelem, který bвl pouгe
založen гakladatelským dokumentem, ale ješt

nevгnikl Ě nebвl гapsán do

rejst íkuě, v tomto p ípad neгbývá soudu než íгení гastavit pro neodstranitelnou
podmínku íгení dle ust.§ 104 odst.1 o.s. . Podá-li však návrh na гápis do
obchodního rejst íku osoba neoprávn ná, je to d vod pro odmítnutí návrhu dle
ust.§ 200d odst.1 písm.aě o.s. . aniž bв soud dle ust.§ 200d odst.3 o.s. . musel
učinit výгvu Ě nap íklad návrh na гápis гástavního práva k obchodnímu podílu
společníka podá obchodní společnost a ne гastástavní v itel nebo гástavce, kte í
jsou v tomto p ípad speciálními navrhovateliě.
Ř.2.4. ZÁVůZNÉ FORMULÁ E
157

Oprávn ná osoba k podání návrhu je stanovena гvláštním právním p edpisem. Krom výše uvedeného se jedná nap .o ust.§ 3Řd

ObchZ Ě návrh na гápis fúгe nebo гápis roгd lení podávají všechnв гanikající nebo roгd lované a nástupnické právnické osobв
společn ě, § 5 odst.1 гákona o č.77/1řř7 Sb. o státním podniku Ě návrh na гápis státního podniku do obchodního rejst íku podává
zakladatel) atd.
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Návrh na гápis do obchodního rejst íku je možné podat pouгe na
p edepsaném formulá i dle ust.§ 32 odst.1 ObchZ158. Výjimkou dle ust.
§ 32 odst.5 ObchZ jsou státní podnikв, právnické osobв ve ejného práva г íгené
гvláštním právním p edpisem a pokud docháгí ke гm n

гápisu г ú ední

povinnosti. Právnické osobв ve ejného práva nejsou obchodním гákoníkem ani
jiným právním p edpisem definovánв. Budou meгi n г ejm pat it právnické
osobв г íгení podle гvláštních právních p edpis , jako nap . Poгemkový fond,
Česká tisková kancelá , Česká konsolidační agentura, Státní fond kulturв ČR,
Státní fond ČR pro podporu a roгvoj kinematografie a další. Výjimka dle tohoto
ustanovení neplatí a contrario pro právnické osobв soukromého práva, jako nap .
pro obecn prosp šnou společnost, společenství vlastník jednotek, nadace a
nadační fondв atd. V této souvislosti ale vyvstává otázka, zda návrh na zápis
soukromých subjekt výše uvedených bв m l být podán na formulá i, avšak
vвhláška č. 250/2005 Sb., uvedené formulá e neobsahuje. Lгe však mít гa to, že
pokud není гávaгný formulá pro výše uvedený subjektв ve vвhlášce č. 250/2005
Sb., publikován, nelгe na výše uvedených subjektech požadovat, abв návrh
podávalв na formulá i. Praxe rejst íkového soudu v Ústí nad Labem je taková, že
u výše uvedených soukromých subjekt

se nevвžaduje podání návrhu na

formulá i, avšak často tвto subjektв vвužívají formulá č.12 použitelný pro
ostatní právní formв, гapisované do obchodního rejst íku. Na stránkách
ministerstva spravedlnosti ( www.justice.cz ) v současné dob dokonce existují
p edp ipravené neгávaгné formulá e pro nadace, nadační fondв, obecn
prosp šné společnosti a společenství vlastník jednotek s upoгorn ním, že tвto
subjetkв nejsou povinnв podat návrh na uvedeném formulá i. Co tímto činem
ministerstvo гamýšlí, гda jen ulohčit uvedeným subjekt m rejst íkové íгení, či
je postupn naučit také na podávání návrhu na formulá ích s tím, že časem budou
povinné i pro n , to

otáгkou. Vвhláška č.250/2004 Sb. krom

formulá

obsahuje i seгnam p íloh, které se k jednotlivým formulá m p ikládají, avšak je
nutné podotknout, že seгnam p íloh není úplný a lгe v n m naléгt i chвbв jako
nap íklad ve formulá i č. 3, části č.III je uvedeno ,,Evropské гájmové
hospodá ské sdružení“, avšak v гákon
158

č. 360/2004 Sb., o Evropském

§32 odst.1, p ed st edníkem,ObchZ: Návrh na гápis lгe podat pouгe na formulá i; Závaгné formulá e jsou stanovenв vвhláškou

Ministerstva spravedlnosti č.250/2005 Sb., o гávaгných formulá ích na podávání návrh na гápis do obchodního rejst íku, účinnost od
1.7.2005. Formulá

je celkem 15 s tím, že formulá č. 14 je oгnačen jako 14a Ě dodatkový listě a 14b Ě seгnam гávaгných formulá ě.
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hospodá ském гájmovém sdružení ĚEHZSě se hovo í o tгv. ,,Evropském
hospodá ském гájmovém sdružení“ a ač jsem na tento problém p es email
upoгorňovala Ministerstvo spravedlnosti již p ed n kolika m síci, do dnešního
dne mi nebвlo odpov гeno, natož učin nв krokв k náprav .159 Formulá e si lгe
vвгvednout buď u rejst íkového soudu nebo jsou k dispozici na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti, tj. na www.justice.cz. Podpis na návrhu
musí být ú edn ov en, což je specifikum pro rejst íkové íгení. Zde vвvstává
otáгka, která osoba je oprávn na jednat jménem právnické osobв p i podání
návrhu na гápis do obchodního rejst íku. Velmi často se setkávám, гejména u
právnických osob, které mají kolektivní statutární orgán, že návrh je podepisován
na гáklad hmotn právního гp sobu jednání гapsaného v obchodním rejst íku,
což je nesprávný výklad, nebo v íгení p ed soudв se uplatní speciální úprava
гastupování dle ust.§ 21 odst. 1 písm.aě o.s. ., kdв гa právnickou osobu jedná její
statutární orgán; tvo í-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za
právnickou osobu jeho p edseda, pop ípad jeho člen, který tím bвl pov en.
Účelem tohoto ustanovení je, abв bвla určena konkrétní osoba, se kterou soud
v daném íгení jedná. Navrhovatel se m že nechat гastoupit, v tom p ípad je
nutné, aby podpis zmocnitele na plné moci bвl dle vвhl.č 250/2005 Sb. ú edn
ov en. Pokud je účastník гastoupen advokátem či jiným гmocn ncem a není
doložena plná moc, pak to není d vod pro odmítnutí návrhu dle ust.§ 200d odst.1
písm.eě o.s. ., tedв pro nedoložení listin, kterými mají dle гvláštního právního
p edpisu doloženв údaje o гapisovaných skutečnostech, ale pro гastavení íгení
dle ust.§ 104 odst.2 o.s. ., tj. pro nedostatek podmínkв íгení, samoг ejm až po
té, kdy se soud pokusí tento nedostatek výzvou odstranit.
8.3. ROZHODOVÁNÍ V REJST ÍKOVÉM ÍZENÍ
Ř.3.1. TZV.REGISTRůČNÍ PRINCIP
Novela provedená гákonem č. 216/2005 Sb., opustila dosavadní p eгkum
podaného návrhu a гavedla tгv. registrační princip, což гnamená, že soud až na
výjimkв stanovené гákonem, podaný návrh v cn neгkoumá, ale p eгkoumává
jen spln ní p edepsaných formálních náležitostí. Jestliže soud neshledal d vod
159

AKTUÁLNÍ POZNÁMKA: P i posledních korekcích na této práci jsem ješt jednou nahlédla na stránkв Ministerstva
spravedlnosti na formulá č. 3 týkající se EHZS. Tabulka, v níž jsou p ehledn uvedenв jednotlivé formulá e, stále
obsahuje nesprávné oгnačení ,,evropské гájmové hospodá ské sdružení“, avšak p i roгkliknutí formulá e ve formátu pdf. a
гfo., jsem bвla mile p ekvapena, nebo konečn došlo k oprav formulá e na ,,evropské hospodá ské гájmové sdružení“.
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pro odmítnutí návrhu dle ust.§ 200d o.s. . ani pro гastavení íгení Ě § 104 odst.1,2
o.s. . nebo § ř odst.1 SoudP ě, гkoumá v rozsahu stanoveném v § 200da odst.1
o.s. . obecné podmínkв pro roгhodnutí ve v ci samé. Podle ust.§ 200da odst.1
o.s. . je rejst íkový soud vždв povinen гkoumat, гda г listin, které navrhovatel
doložil k návrhu, vвplývají údaje o skutečnostech, jejichž гápisu se domáhá. Dále
zkoumá, zda není obchodní firma гam nitelná s jinou již d íve гapsanou firmou a
гda nep sobí klamav . Poté, co soud p eгkoumá, гda není d vod pro odmítnutí
návrhu dle ust.§ 200d odst.1 o.s. ., гabývá se p edevším tím, гda г listin
p ipojených k návrhu na povolení zápisu určité skutečnosti do obchodního
rejst íku vвplývá skutečnost, která má být гapsána. P edložené listinв soud
posuzuje nejen z hlediska formálního, tj. гda mají гákonem p edepsanou formu a
гda jsou podpisв ú edn ov enв, ale také г hlediska jejich obsahu a to bez
ohledu na jejich oгnačení; p itom u ve ejných listin Ě гejména notá ských гápis ě
se uplatní § 134 o.s. .160 Podkladem pro гápis do obchodního rejst íku m že být
jak notá ský гápis o právním úkonu Ě § 62 a násl.Not

ě nebo notá ský гápis o

rozhodnutí orgánu právnické osobв Ě § Ř0a a násl. Not

ě. Podkladem pro

provedení гápisu dle ust.§ 200da odst.4 o.s. . nem že být notá ský гápis podle
§ 77 Not

Ě ani další notá ské гápisв osv dčující určitou skutečnost - § 72 a

násl.Not ě, nebo neodpovídají požadavk m na kvalitu notá ského гápisu, který
je podkladem pro provedení гápisu, kdвž notá ský ád nestanoví povinnost
notá e p eгkoumávat гákonnost postupu p i p ijímání roгhodnutí valné hromadв
nebo členské sch гe, jejichž pr b h takový гápis osv dčuje. Notá ský гápis dle
ust.§ Ř0a a násl.Not

však již m že být podkladem pro provedení гápisu dle

ust.§ 200da odst.4 o.s. ., bude-li гapisovaná skutečnost, která vгnikla
z roгhodnutí orgánu. P itom není podstatné, гda právní p edpis ukládá po íгení
notá ského гápisu či ne.161 Otáгkou registračního Ě formální p eгkumě vs.
roгhodovacího principu Ě materiální p eгkumě rejst íkových soud jsem se již
podrobn гabývala v kapitole t etí, v rámci rozboru novely provedené zákonem

160

Listinв vвdané soudв České republikв nebo jinými státním orgánв v meгích jejich pravomoci, jakož i listinв, které jsou гvláštními

právními p edpisв prohlášenв гa ve ejné, potvrгují, že jde o na íгení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak,
i pravdivost toho, co je v nich osv dčeno nebo potvrzeno.
161

Viг dále DRÁPůL, BUREŠ a kol.Občanský soudní řád I, § 1-200za, Komentář.Praha:C.H.Beck.s.1491 a násl.ISBN 978-80-7400-

107-9.
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č. 216/2005 Sb. Pro p ehlednost a úplnost bвch jen shrnula, že nejsem гastáncem
registračního principu a pokud má obchodní rejst ík plnit své funkce, pak nelгe
rejst íkové íгení гaložit na registračním principu.
8.3.2. ZÁKONNÉ LH TY
Od 1.7.2005 mají soudy povinnost rozhodovat o návrhu v zákonem
stanovených lh tách, tj v 3-denní, 5-denní a 15-denní lh t . Na гáklad
p echodných ustanovení k novele č. 216/2005 Sb., bвlo stanoveno, že první rok
účinnosti této гm nв se p ti a patnáctidenní lh ta prodlužuje o dalších p t dn .
Lh tв počínají b žet následujícím pracovním dnem po podání návrhu. Pokud
není гaplacen soudní poplatek, lh tв neb ží Ě §200db odst.2 o.s. . ě. T ídenní
lh ta se týká povinnosti soudu učinit navrhovateli výгvu k odstran ní vad návrhu
a dopln ní pot ebných listinných d kaг . S nedodržením této lh tв však гákon
nespojuje žádné následkв. Ve lh t p ti, resp. patnácti dn Ě v p ípad p em n
obchodních společností a družstev či pokud rejst íkový spis se nenacháгí u
rozhodujícího soudu nap íklad г d vodu, že bвl vвžádán odvolacím soudem ě
musí soud roгhodnout, tedв buď návrhu vвhov t, či ho гamítnout, odmítnou
nebo íгení гastavit. Pokud soud v této lh t o v ci neroгhodne, nastává tгv.
zákonná fikce zápisu dle ust.§ 200db odst.3 o.s. ., kdв soud musí návrhu vвhov t
a požadovaný гápis se považuje гa provedený ke dni následujícímu po uplвnutí
lh tв. Zápis do rejst íku soud následn

promítne beг ohledu na spln ní

гákonných p edpoklad pro provedení гápisu a to do 2 dn ode dne, kdв se гápis
považuje dle níže uvedeného гa provedený. Fikci гápisu lгe napravit u
deklaratorních skutečností tak, že soud následn

гahájí íгení beг návrhu

k odstran ní nesouladu meгi гápisem v obchodním rejst íku a skutečným stavem,
pop . dle ust.§ 200db odst.3,5 a 6 o.s. ., kdв osobв гapisované do rejst íku
v rámci гápisu podnikatele na гáklad fikce гápisu mohou do 1 m síce od tohoto
гápisu namítat požadavek výmaгu nebo гm nв a osobв vвmaгávané mohou beг
ohledu гda se jedná o fiktivní гápis požadovat výmaг do 1 m síce od гápisu.
S tímto p ípadem jsem se гa svoji praxi setkala jen jednou, kdв osoba, která bвla
z obchodního rejst íku vвmaгána na гáklad smlouvв o p evodu obchodního
podílu, žádala o sv j op tovný гápis a to na гáklad neúčinnosti smlouvв o
p evodu obchodního podílu.
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8.3.3. P ÍMÝ ZÁPIS
Zápis do obchodního rejst íku soud provede na гáklad roгhodnutí Ě které
má pouгe formu usnesení ě anebo p ímo, tj. beг toho, aniž bв vвdal roгhodnutí o
гápisu určité skutečnosti do obchodního rejst íku. ůniž bв soud vydával
roгhodnutí provede гápis do obchodního rejst íku гejména tehdв, stanoví-li
гvláštní právní p edpis, že určitá skutečnost se гapíše do obchodního rejst íku na
гáklad roгhodnutí soudu nebo správního ú adu Ě § 200da odst.3 o.s. .ě. P itom
zákon nespecifikuje, o která roгhodnutí se konkrétn jedná. Účelem této právní
úpravв je г ejm dosáhnout toho, abв

soud гnovu neroгhodoval

o určité

skutečnosti, o které již pravomocn bвlo roгhodnuto soudem nebo správním
orgánem. Jedná se nap íklad o p ípadв гápisu exekučních p íkaг , údaj
insolvenčním

íгení,

výmaгu

statutárního

orgánu,

který

na

o

гáklad

pravomocného roгhodnutí soudu poгbвl pot ebnou beгúhonnost, či mu bвl
vвsloven гákaг výkonu funkce statutárního orgánu apod. Vвvstává tu však
otázka, jak je to se soudním poplatkem v t chto p ípadech. V tšina t chto íгení,
pokud bв bвla гahájena na návrh, bв bвla гpoplatn na, výjimkou jsou íгení ve
v ceh obchodního rejst íku, týká-li se гápis fвгické nebo právnické osobв, jejíž
úpadek nebo hrozící úpadek se eší v insolvenčním íгení, v n mž bвlo vвdáno
roгhodnutí o úpadku. Má soud proto nejprve provés гápis a následn roгhodnout
usnesením o stanovení poplatkové povinnosti s poučením, že pokud nebude
soudní poplatek гaplacen, bude soudn vвmáhánť Pokud soud гahájí íгení beг
návrhu k odstran ní nesouladu meгi гápisem v obchodním rejst íku a skutečným
stavem, pak v jednom výroku гároveň stanoví povinnost гaplatit soudní poplatek,
a proto i v t chto p ípadech bв m la být následn

stanovena poplatková

povinnost. U rejst íkového soudu v Ústí nad Labem je praxe taková, že v t chto
p ípadech není stanovena a následn

vвmáhána poplatková povinnost, což

nepovažuji гa гcela správné.
ůniž bв soud vвdával roгhodnutí, гapíše určitou skutečnost také tehdв,
jsou-li spln nв podmínkв dle ust.§ 200da odst.4 o.s. ., tedв aě navrhovatelem je
podnikatel a návrhu na гápis deklaratorních skutečností bвlo гcela vвhov no Ěp .
гápis гm nв adresв sídla společnosti atd.ě, nebo bě navrhovatel je podnikatel a
návrh na zápis konstitutivních skutečností má podklad v doloženém notá ském
гápisu Ěp . гvýšení гákladního kapitálu, гm na obchodní firmв atd.ě. Pokud však
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navrhovatel v t chto p ípadech bude požadovat provést návrh k určitému
dop ednému dni, pak soud beг ohledu na výše uvedené roгhodne usnesením. Je
nutné však podotknout, že soud гápis do rejst íku provede ke dni uvedeném
v návrhu, nejd íve však ke dni, kdв o návrhu bвlo roгhodnuto. Proto pokud je
návrh podán nap íklad k 20.1.2010 a navrhovatel požaduje гápis гm n
k 1.1.2010, soud k tomuto požadavku nebude p ihlížet a гápis do rejst íku
provede v souladu se zákonem v гákonem stanovené lh t dle ust.§ 200da odst.7
o.s. .
Pokud soud nevвdá roгhodnutí a гápis povolí tгv.p ímým гápisem dle
ust.§ 200da odst.3,4 a § 200db odst.3 o.s. ., pak je nutné účastníkв íгení
vвroгum t o provedení гápisu a to formou гaslání aktuálního výpisu
z obchodního rejst íku. Výpis je dle ust.§ 200dc odst.1 o.s. . гaslán také osobám,
které se гapisují Ě vвmaгávají nebo u již гapsaných docháгí ke гm n ě v rámci
гápisu podnikatele a to гa účelem, abв bвlв informováni o provedeném гápisu a
abв se mohlв proti гápisu bránit nap . podle ust. § 200db odst.5, 6 o.s. . V ust.
§ 200dc odst.1 o.s. . se sice mluví jen o osobách гapisovaných v rámci zápisu
podnikatele, ale na гáklad

teleologického výkladu daného ustanovení

v souvislosti s ust.§ 200db odst.6 o.s. . bв se m l výpis гasílat také osobám
zapsaným v rámci zápsisu podnikatele, které se vymazávají z obchodního
rejst íku a to гa účelem, abв se mohlв bránit proti výmazu dle ust.§ 200db odst.5,
6 o.s. .
8.3.4. USNESENÍ
Soud roгhodne formou usnesení dle ust.§ 200a odst.6 o.s. . p i odmítnutí,
гamítnutí návrhu, гastavení íгení nebo pokud návrhu sice vвhoví, ale nejsou-li
spln nв podmínkв pro tгv. p ímý гápis, pop ípad pokud je návrh podán osobou,
která dle níže uvedeného není povinna podat návrh na formulá i Ě nap . Státní
podnik, Obecn prosp šná společnost, Společenství vlastník jednotekě.
Pokud nejsou spln nв podmínkв dle ust.§ 200da odst.3,4 o.s. . soud
rozhodne o гápisu usnesením, гa p edpokladu, že jsou spln nв гákonem
stanovené podmínkв pro provedení гápisu, pokud podmínkв pro vвhov ní гápisu
spln nв nejsou, soud návrh na гápis гamítne Ě nap íklad p i dle ust.§ 200da
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odst.1 o.s. . p i požadavku гápisu firmв, která je гam nitelná či klamavá; pokud
údaje o skutečnostech, které se гapisují do rejst íku nevвplývají г doložených
listin; p i doložení absolutn neplatné smlouvв o p evodu obchodního podílu
atd.ě. Jak bвlo již výše ečeno, soud návrh provede ke dni uvedeném v návrhu,
nejd íve však ke dni jeho provedení. Pokud tedв navrhovatel žádá tгv. dop edný
гápis, tj. гápis гm n k určitému budoucímu datu, pak soud beг ohledu na to, гda
jsou spln nв podmínkв pro vвdání p ímého гápisu, roгhodne také vždв formou
usnesení.

Usnesením

soud

také

rozhodne

o

odmítnutí

návrhu

ze

speciálních d vod charakteristických pro rejst íkové íгení, které jsou uvedenв
v ust. § 200d odst.1 o.s. ., tj.
a) návrh byl podán osobou, která k návrhu není oprávn na podle гvláštního
právního p edpisu Ě nap íklad návrh na гápis гástavního práva k obchodnímu
podílu společníka podá podnikatel a ne гástavní v itel nebo гástavce ě,
b) návrh nebвl podán гp sobem p edepsaným podle гvláštního právního
p edpisu Ě tím je mín no, že nebвl podán na formulá i ),
c) návrh neobsahuje všechnв náležitosti stanovené гvláštním právním
p edpisem Ě nap íklad u

гapisovaného jednatele společnosti s ručením

omeгeným navrhovatel neuvedl požadavek гápisu dne, kdв jednateli vгnikla
funkce ),
d) návrh je nesroгumitelný nebo neurčitý ( tedy z návrhu není г ejmé, čeho se
navrhovatel dovolává ),
e) k návrhu nebвlв p ipojenв listinв, jimiž mají být podle гvláštního právního
p edpisu doloženв údaje o гapisovaných skutečnostech Ě г mých praktických
гkušeností se jedná o jeden г nejčast jších d vod pro odmítnutí návrhu;
nap . se jedná o nedoložení smlouvв o p evodu obchodního podílu, výpisu
z rejst íku trest či г katastru nemovitostí apod.).
Usnesením soud roгhodne i o účinném гp tvгetí návrhu Ě pokud
гp tvгetí návrhu není účinné, soud nerozhoduje a k takovému гp tvгetí
nep ihlíží ě a o гastavení íгení pro nedostatek podmínkв íгení dle ust.§ 104
o.s. . Ě nap . rei iudicata, p ekážka litispendence atd.ě.
8.3.5. ROZHODUJÍCÍ OSOBY
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Novela obchodního гákoníku a občanského soudního ádu provedená
гákonem č. 216/2005 Sb., účinná od 1.7.2005, p inesla гásadní гm nu koncepce
íгení ve v cech obchodního rejst íku. Obchodní rejst ík sice i nadále vedou
krajské soudв jako soudв prvního stupn , ale na roгhodovací činnosti se
p evážn podílí vвšší soudní ú edníci Ě o obsaгení soudu rejst íkovém íгení více
viг nížeě a ne soudci.
Ve v cech obchodního rejst íku roгhoduje v prvním stupni samosoudce
nebo p ipouští-li to гákon justiční čekatel, asistent soudce, vвšší soudní ú edník
nebo soudní tajemník ( § 3 odst.2162, § 30 odst.3163, §36a164, § 113 odst.1165
гákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcíchě. Dle ust.§ ř odst.2 гákona o vвšších
soudních ú ednících166 činí vвšší soudní ú edník v íгeních ve v cech
obchodního rejst íku všechnв úkonв, včetn provád ní гápis do rejst íku.
Obecn lгe íci, že vвšší soudní ú edník a asistent soudce je oprávn n
v rejst íkovém íгení roгhodovat гcela samostatn . Roгsah roгhodování soudních
tajemník a justičních čekatel je гávislý na pov ení p edsedou soudu dle ust.§
6 odst.2 vвhláškв Ministerstva spravedlnosti č. 37/1řř2 o jednacím ádu pro
okresní a krajské soudu. Soudní tajemníci a justiční čekatelé p sobící na
obchodním rejst íku mohou být tedв pov eni nap íklad:
a) sepisování jednoduchých podání, včetn návrh Ě u rejst íkového soudu v Ústí nad Labem
soudní tajemníci rozhodují o zápisu - tím je mín no i гm na a výmaг - fyzických osob
podnikatel , o p ísp vkových organiгací a společenství vlastník jednotekě,

b) vв iгování dožádání v jednoduchých v cech s výjimkou dožádání ve styku s cizinou,
162

V íгení p ed soudem roгhoduje senát nebo samosoudce; obsaгení soudu stanoví гákonв o íгení p ed soudв. V rozsahu stanoveném

гvláštním právním p edpisem se na roгhodovací a jiné činnosti soud podílejí justiční čekatelé, asistenti soudc , vвšší soudní ú edníci,
soudní tajemníci a soudní vykonavatelé.
163

Rozhodovací činnost krajského osudu vвkonávají soudci a p ísedící. V roгsahu stanoveném гvláštním právním p edpisem se na

roгhodovací činnosti krajského soudu podílejí vвšší soudní ú edníci, justiční čekatelé a soudní tajemníci.
164

ůsistent soudce vвkonává jednotlivé úkonв soudního íгení г pov ení soudce, pokud tak stanoví гvláštní гákon nebo roгvrh práce.

ůsistent soudce je oprávn n podílet se na roгhodovací činnosti soudu v roгsahu stanoveném гvláštním právním p edpisem pro vвšší
soudní ú edníkв; na jeho postavení se p im en použijí ustanovení upravující postavení vвšších soudních ú edník .
165

Justiční čekatel je oprávn n vвkonávat úkonв soudu гa podmínek a v roгsahu stanoveném ve гvláštním právním p edpisu.

156

Zákon č.1Řř/1řř4 Sb., o vвšších soudních ú ednících
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c) úkonв p i odstraňování vad podání, гejména výгvв k odstran ní konkrétních vad
a upoгorn ní na následkв spojené s jejich neodstran ním,

d) vвdávání ú edních opis , výpis nebo potvrгení.

Která konkrétní osoba je oprávn na v určité v ci roгhodovat u
rejst íkového soudu lгe гjisti г ve ejn dostupného roгvrhu práce. U Krajského
soudu v Ústí nad Labem zatím stále dochází k roгd lení práce na obchodním
rejst íku podle ,,okres “, v nichž mají гapisované subjektв sídlo, tedв nap íklad
jeden vвšší soudní ú edník má na starost všechnв návrhв týkající se osob se
sídlem v Chomutov , další se sídlem v Ústí nad Labem apod. U n kterých soud
je гaveden jiný princip roгd lení práce, tedв nápad Ě návrhв ě je d len, beг
ohledu na sídlo zapisovaných osob, podle toho, jak dojde na soud, jedná se o
tгv.,,kolečko“. Zhodnotit, který princip je lepší, je г mého pohledu t žké, nebo
princip tгv. kolečka jsem doposud nem la možnost vвгkoušet, ale v ím, že je
p inejmenším spravedliv jší, nebo v rámci principu ,,okresu“ není možné, abв
každý roгhodující ú edník m l ročn stejné, p ípadn nepatrn odlišné výkonв.
8.4. OPRůVNÉ PROST EDKY
Proti roгhodnutí o povolení гápisu do obchodního rejst íku, odmítnutí či
zamítnutí návrhu a гastavení íгení lгe podat odvolání гa podmínek stanovených
v § 201 a násl. o.s. . Pro odvolání není stanoven žádný formulá , ani podpis
nemusí být ú edn ov en, ale musí splňovat obecné náležitostí pro podání
adresovaná soudu dle ust.§ 42 odst.4 o.s. . a dále г n j musí být patrno, proti
jakému roгhodnutí sm uje, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno, odvolací
d vod Ě tj. v čem je spat ována nesprávnost ě a odvolací návrh Ě tj. гda požaduje,
abв roгhodnutí soudu prvního stupn bвlo гm n no či гrušeno ě. Soud prvního
stupn následn buď učiní úkonв dle ust. § 20Ř a násl. o.s. ., tj. opožd n podané
odvolání odmítne, pop ípad

ádn

podané odvolání p edloží s p edkládací

гprávou odvolacímu soudu nebo m že dle ust. § 374 odst.3 o.s. . roгhodnout sám
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o odvolání Ě samosoudce ě, ale jen гa podmínkв, že odvolání nebвlo podáno
opožd n , odvolání гcela vвhoví a napadené roгhodnutí bвlo vвdáno justičním
čekatelem, asistentem soudce nebo pov eným administrativním гam stnancem.
V tomto p ípad hovo íme o tгv. autoremedu e rejst íkového soudu, jejíž účel lгe
spat ovat ve snaгe neгat žovat soudв vвššího stupn . Roгhodnutí soudce v tomto
p ípad se považuje гa roгhodnutí soudu prvního stupn a lгe jej op t napadnout
odvoláním. Pokud by i proti tomuto rozhodnutí soudce bylo podáno odvolání,
pak bв se již s p edkládací гprávou a vвjád ením účastník p edložilo vrchnímu
soudu, výjimkou bв bвlв p ípadв dle ust. § 210a o.s. ., kdв soudce m že
roгhodnutí tam uvedená sám гm nit, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.
V tomto p ípad hovo íme o ,, pravé“ form autoremedurв, kdв osoba, která
roгhodla, si гm ní své vlastní roгhodnutí. Jedná se nap íklad o roгhodnutí o
po ádkové pokut , odmítnutí návrhu na гápis do rejst íku, гastavení íгení pro
nezaplacení soudního poplatku.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu v íгení ve v cech obchodního
rejst íku lгe podat dovolání гa podmínek stanovených v § 236 a násl. o.s. .
P i spln ní гákonných podmínek je také p ípustná žaloba pro гmatečnost
a žaloba na obnovu íгení Ě § 22Ř a násl.o.s. .ě.
,,Opravným prost edkem“ proti provedení гápisu do rejst íku tгv. p ímým
гápisem, nem že být žádný ádný ani mimo ádný opravný prost edek, nebo jak
již bвlo výše ečeno, nelгe hovo it o roгhodnutí, ale jen o pouhém provedení
zápisu. Jedinou možností je již гmín ná obrana proti tгv. fiktivnímu гápisu dle
ust.§ 200db odst.5,6 o.s. ., tedв podnikatel a osobв, které se podle гvláštního
právního p edpisu гapisují/ vвmaгávají v rámci podnikatele, se mohou do
jednoho m síce od гápisu domáhat u rejst íkového soudu výmaгu nebo гm nв
tгv. fiktivního гápisu; гmeškání této lh tв nelгe prominout. Ochrana dle ust.
§ 200db odst.6 o.s. . se vгtahuje jak na p ípadв, kdв k výmazu osob zapsaných
v rámci гápisu podnikatele došlo jak na гáklad tгv. fikce, tak i p ímým гápisem
beг fikce, tedв jejich možnost domáhat se ochranв je vвšší.
8.6. SOUDNÍ POPLATKY
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Výše soudních poplatk

je stanovena saгebníkem soudních poplatk ,

který tvo í p ílohu k гákonu č. 54ř/1řř1 Sb., o soudních poplatcích. Povinnost
platit soudní poplatky v rejst íkovém íгení má na гáklad

ust.§ 2 SoudP

navrhovatel a pokud bвlo íгení гahájeno i beг návrhu soudem, pak fвгická
osoba – podnikatel či právnická osoba, jíž se гápis týká Ě dále jen poplatník ě.
Poplatníkem гa odvolací íгení je odvolatel a гa dovolací íгení dovolatel.
V ust.§ 11 SoudP гákonodárce uvádí jak osobní tak v cné osvoboгení od
poplatk . V rámci rejst íkového íгení je nutné гmínit гejména osvoboгení:
-

§ 11 odst.1 písm.iě, tedв íгení ve v cech obchodního rejst íku, týká-li se
zápis fвгické nebo právnické osobв, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se
eší v insolvenčním íгení, v n mž již bвlo vвdáno roгhodnutí o úpadku;

-

§ 11 odst.1 písm.rě, tedв íгení ve v ci výmaгu podnikatele – fyzické
osoby z obchodního rejst íku;

-

§ 11 odst.2 písm.lě nadace nebo nadační fond ve v cech nadačního
rejst íku;

-

§ 11 odst.2 písm.mě obecn prosp šné společnosti ve v cech rejst íku
obecn prosp šných společností;

-

§ 11 odst.2 písm.ně společenství vlastník jednotek ve v cech rejst íku
společenství vlastník jednotek;

-

Položka č.Ř Saгebníku soudních poplatk : p ísp vková organiгace.
Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti ( tj. podáním návrhu

na гápis do obchodního rejst íku, podáním odvolání nebo dovolání anebo
uložením povinnosti гaplatit soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím
soudu ve v ci samé ě. Vгniká-li poplatková povinnost v souvislosti
s roгhodnutím soudu ve v ci samé, je poplatek splatný do 3 dn od právní
moci rozhodnutí, kterým byla stanovena povinnost poplatek zaplatit. Je-li
poplatník více, nap íklad návrh nadpis společnosti s ručením omeгeným do
obchodního rejst íku podávají všichni první jednatelé, kterých je nap .p t,
pak platí soudní poplatek dle ust.§ 2 odst.Ř SoudP společn a neroгdíln .
Pokud není navrhovatel osvoboгen p ímo гe гákona, m že požádat soud
o osvoboгení od soudních poplatk . Soud beг návrhu nem že roгhodnout.
V tomto p ípad soud roгhoduje usnesením a žádosti m že vвhov t tehdв,
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pokud navrhovatel prokáže, že jeho majetkové a výd lkové pom rв
osvoboгení od soudních poplatk

od vodňují Ě § 13Ř odst.1 o.s. . ě.

Nejčast ji je soud žádán o osvoboгení od soudních poplatk

p i podání

návrhu na výmaz podnikatele z obchodního rejst íku.
Poplatkв, které nejsou vвšší než 5.000,-Kč lгe platit kolkovými
známkami vydávanými Ministerstvem financí vylepením v p íslušném
políčku formulá e, je-li nutné podat návrh na formulá i. Ostatní poplatkв se
platí na účet soudu vedený u České národní bankв a to na účet soudu prvního
stupn . Pokud nebвl poplatek splatný podáním návrhu ani p es výгvu soudu
uhraгen, soud íгení гastaví dle ust.§ ř odst.4 SoudP, jak již níže bвlo ečeno
a to formou usnesení, proti kterému lгe podat ve lh t 15 dn odvolání.
Pokud však ve lh t pro podání odvolání je dodatečn poplatek uhraгen, pak
soud, který vвdal usnesení o гastevení íгení pro neгaplacení soudního
poplatku toto rozhodnutí гruší a v íгení dále pokračuje.
Pokud zaplatí poplatek osoba, která k tomu nebyla povinna, soud
poplatek vrátí. Pokud bвl soudní poplatek гaplacen ve vвšší částce, než
stanoví гákon, soud vrátí poplatníkovi p eplatek, výjimkou je dle ust.§ 10
odst.1 SoudP částka nep evвšující 50,-Kč, v tom p ípad soud tuto částku
nevrací.
Saгbв

poplatk

jsou

uvedenв

v již

гmín ném

Rejst íkového íгení se týká гejména položka č. Ř,

saгebníku.

na гáklad které je

poplatková povinnost za návrh na гahájení íгení ve v cech obchodního
aě гa první гápis podnikatele do obchodního rejst íku 5000,-Kč
b) za výmaz podnikatele ( právnické osoby)

3000,-Kč

cě гa гm nв nebo dopln ní u podnikatele

1000,-Kč.

Poznámky:
1. Poplatek podle písmene cě této položkв se vвbere гa návrh pouze jednou
beг ohledu na počet m n ných nebo doplňovaných skutečností
uvedených v návrhu. Zm nou se roгumí i návrh na výmaг skutečnosti a
гápis nové skutečnosti týkající se podnikatele nebo pouгe návrh na výmaг
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skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouгe návrh na
гápis doplňované skutečnosti, nenahraгuje-li jinou skutečnost.
2. Podle této položkв se platí poplatek také гa íгení ve v cech obchodního
rejst íku гahájené beг návrhu, ve kterém soud roгhodl o provedení гápisu.
3. Poplatek podle této položkв se nevвbere гa íгení ve v cech obchodního
rejst íku гahájené na návrh p ísp vkové organiгace г íгené úгemním
samosprávným celkem.
Spornou otázkou г stává, гda г iгovatel nadace a гakladatel obecn
prosp šné společnosti, podávající dle гvláštní гákon
nadačního rejst íku resp. rejst íku obecn

návrh na гápis do

prosp šných společností, jsou

povinni platit poplatek ve výši 5.000,-Kč dle výše uvedeného, i p estože dle
ust.§ 11 SoudP jsou nadace a nadační fond a obecn prosp šná společnost
osvobozeni v rejst íkovém íгení. Je pravdou, že гakladatel a г iгovatel
osvobozeni nejsou, ale vzhledem k tomu, že uvedené subjektв vгniknou až
гápisem do obchodního rejst íku, nemohou návrh na гápis podat. Na гáklad
teleologického výkladu bв se m lo osvoboгení vztahovat i na zakladatele a
г iгovatele t chto subjekt a tím bв m lв být ex lege od soudního poplatku
v tomto p ípad osvoboгeni. Část teorie i praxe

zastává také náгor, že

гakladatelé a г iгovatelé uvedených subjekt mají povinnost v tomto p ípad
zaplatit soudní poplatek ve výši 5000,-Kč, část гastává náгor, že nemají platit
žádný poplatek a část íká, že mají гaplatit soudní poplatek, avšak jen ve výši
1000,-Kč dle položkв č. 2 písm.cě saгebníku soudních poplatk .167
8.7. SBÍRKA LISTIN
Sbírka listin je považována гa součást obchodního rejst íku avšak není
součástí rejst íkového spisu Ě rejst íkový spis není obecn

p ístupný

s výjimkou podnikatele, o jehož spis se jedná a osobв, která doloží právní
zájem k nahlédnutí do spisu ě a je ve ejn p ístupná. Do sbírky listin se
zakládají listiny, o kterých to stanoví zákon ( § 38i, § 38j ObchZ ). Listiny
167

Položka č.2 saгebníku soudních poplatk : Za návrh na гahájení občanského soudního íгení, jehož p edm tem není pen žité pln ní
a)

Za každou nemovitost

3.000,-Kč

b)

Za každý podnik nebo každou jeho organiгační složku

10.000,-Kč

c) V ostatních p ípadech, není-li dále uvedeno jinak

1.000,-Kč

- 118 -

гakládané do sbírkв listin jsou u soudu vedenв гvláš od rejst íkového spisu.
Evidovánв jsou pod tímž číslem, jako podnikatel. Do sbírkв listin m že
nahlédnout kdokoliv v ú edních hodinách. Nahlížení do sbírkв гpoplatn no
není, avšak po íгení kopií гpoplatn no již je.168 Sbírka listin je také p ístupná
p es internetové stránkв ministerstva, tj. www.justice.cz, avšak ne všechny
dokumentв гaložené do sbírkв listin jsou v současné dob p evedenв do
elektronické podoby.
S účinností od 1.1.2007 je stanovena povinnost гakládat do sbírkв
listin listinв výlučn v elektronické podob .169 Proto listiny, které se zakládají
do sbírky listin, jimiž se nedokládají гapisované skutečnosti Ě nap íklad
účetní гáv rkв ě, se podávají pouгe v elektronické podob

ve formátu

Portable Document Format Ě p ípona pdf ě. Tвto listinв lгe rejst íkovému
soudu гaslat elektronickou poštou nebo s vвužitím datového nosiče Compact
Disc Recordable ( CD-R ě. Rejst íkový soud doručené nosiče nevrací a po
uplвnutí 6 m síc od doručení jsou skartovánв.
Pokud podnikatel i p es výгvu soudu nedoloží pot ebné listinв do
sbírkв listin, soud mu m že uložit po ádkovou pokutu a to až do výše
20 000,-Kč a to i opakovan dle ust.§ 200de o.s. . Z vlastní гkušenosti mohu
íci, že tento sankční nástroj je velmi účinný. Podnikatelé často nereagují ani
na opakované výгvв soudu do té dobв, než soud uloží po ádkovou pokutu.
Následn mžikem dokládají pot ebné listinв a žádají o гrušení pop ípad
гmírn ní pokutв. Tento sankční nástroj bвch proto гavedla po vгoru
slovenské právní úpravв, jak bude níže podrobn ji pojednáno také v p ípad ,
pokud navrhovatel v určité lh t po vгniku roгhodné skutečnosti nepodá
návrh na гápis гm n. Současná právní úprava stanoví гcela obecnou a tristní
lh tu k podání návrhu na гápis гm n dle ust.§32 odst.3 ObchZ, tj. ,,beг
гbвtečného odkladu“, což je často podnikateli гneužíváno a vвkládáno jako
n kolikaletá lh ta.
168

Položka č. 24 Saгebníku soudních poplatk : гa kopii každé i гapočaté stránkв beг ov ení 15,-Kč a гa kopii každé i гapočaté stránkв

s ov ením 35,-Kč.
169

Vвhláška č.562/2006 Sb., kterou se stanoví гp sob p evedení listin do elektronické podobв, гp sob nakládání s p evedenými

listinami a obligatorní elektronická podoba listin Ěvвhláška o digitaliгaci obchodního rejst íkuě, vвdaná na гáklad ust.§ 33 odst.4 ObchZ
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Které listinв jsou гakládánв do sbírkв listin je p ehledn popsáno v
ust.§ 3Ři a § 3Řj ObchZ Ě jedná se o demonstrativní výčet гakládaných listin a
právní p edpis dle ust.§ 3Ři odst.1 písm.pě ObchZ m že stanovit i jiné listinв,
které je nutné гaložit do sbírkв listině. Hlavn

se jedná o гakládací

dokumentв, podpisové vгorв statutárních orgán , smlouvв o p evodu či
zastavení obchodního podílu, projekty Ě fúгe, гm na právní formв atd.ě,
účetní гáv rkв, aktuální гn ní stanov atd.
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9.ZůHRůNIČNÍ

PRÁVNÍ

ÚPRůVY

OBCHODNÍCH

REGISTR

V této kapitole se budu гabývat úpravou obchodních rejst íku v jiných
гemích, гejména evropských, se гam ením na Spolkovou republiku N mecko a
Slovenskou republiku. Povaha obchodních registr v evropských státech je velmi
podobná, avšak nelгe mluvit o jednotném evropském právu. V každé členské
гemi platí národní obchodní právo, které se sice postupn

harmoniгuje

[p ipomeňme si nap íklad již гmín nou První sm rnici o obchodních
společnostech г roku 1ř6Ř Ě o publicit ě], avšak má

stále určité odlišnosti,

zejména v organiгačním ešení vedení obchodních registr Ě soudв, obchodními
komorami, správními orgánв či relativn

samostatnými registrátorв ě,

v povinnosti podávat návrh na p edepsaných formulá ích, v soudním p eгkumu
návrhu ( zda se provádí jen formální kontrola či i hmotn právníě, ve lh tách pro
rozhodnutí atd.
Znalost гahraniční právní úpravв je velmi d ležitá nejen pro kvalitn jší
pochopení naší právní úpravв, ale také jako možný inspirační гdroj pro budoucí
možné legislativní гm nв. Proč гavád t a vвnakládat finance na nové metodв,
modelв fungování rejst ík , kdвž lгe použít již jinde гavedené a dob e fungující,
či naopak proč гavád t n co, co se v žádném p ípad neosv dčilo.
ř.1. SPOLKOVÁ REPUBLIKů N MECKO
9.1.1. PRÁVNÍ SYSTÉM SRN
Na úvod je nutné si uv domit, že Spolková republika N mecko
Ě dále také SRN ě je na roгdíl od České republikв federativní republikou170
sdružující 16 гemí a svobodných m st, které mají v гásad svobodné postavení.
170

Federace Ěг latinského fœdus, „smlouva“ě je tвpem státního г íгení, kdв jde o složený stát, skládející se гe stát - člen federace s

r гným oгnačením Ěstátв, гem , republikв, kantonв, provincieě.Ve federacích je svéprávné postavení jednotlivých členských stát
гajišt no ústavou nebo smluvn a nem že být m n no jednostranným roгhodnutím centrální vládв Ěnap . Švýcarsko, do гnačné mírв i
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V zákonodárství jsou Základním zákonem SRN ( ústavou ě určenв t i oblasti.
Existuje ,,výlučné гákonodárství“ Spolku, v jehož rámci pouгe Spolkový sn m a
Spolková rada mohou p ijímat určité гákonв. Jedná se гejména o oblast
гahraniční politikв, dopravв letecké a želeгniční, obranв, telekomunikací a pošt a
ochranв životního prost edí. Druhou oblastí lгe naгvat tгv.,, konkurující
гákonodárství “, tedв jednotlivé гem mohou p ijímat určité гákonв jen tehdв,
pokud nejsou p ijímánв Spolkem. Do této oblasti m žeme гa adit nap íklad
úpravu občanského, pracovního a trestního práva, íгení p ed soudв, advokacie,
notá ství. T etí a poslední oblast lгe naгvat ,, vlastní гákonodárství“ , kdв
jednotlivé гem mohou p ijímat vlastní гákonв až v oblastech, která nespadají do
výše uvedených oblastí. Do této t etí oblasti spadá práv úprava obchodního
rejst íku.171
V oblasti výkonné je více kompetencí p eneseno na jednotlivé гem a to i
v oblastech, které upravují spolkové гákonв. Spolkové orgánв provád jí
výkonnou politiku jen v oblastech jako je гahraniční politika, armáda, částečn
v oblasti policie, finanční a pracovní ú adв. Jednotlivé spolkové гem mají tedв
i své výkonné orgány, v čele se гemskou vládou. Každá spolková гem má
nap íklad i své ministerstvo justice, do jehož p sobnosti pat í i fungování soud .
Právo české i n mecké má shodné ko enв v právu ímském, obojí je
aгeno do románsko-germánského právního systému. Zejména v oblasti právní
úpravy podnikání jsou mnohé koncepce a normy velmi podobné a to také
z neopomenutelného d vodu, kterým bвlo čerpání г práva rakouského a zejména
pak n meckého, p i tvorb českého obchodního гákoníku.172
9.1.2.PRAMENY
Právní úprava obchodního rejst íku a institut souvisejících se nacháгí
ad

právních p edpis . K nejгákladn jším pat í obchodní гákoník гe dne

USůě. Státní moc je ve federaci roгložena meгi federální orgánв a orgánв členských stát . Právním гákladem federace je ústava Ěu
konfederace meгinárodní smlouvaě, je гde dvojí občanství Ěsubjektu federace a federace jako celkuě a právní aktв federace jsou p ímo
гávaгné pro osobв Ěu konfederace jen pro členské státвě. Použito г:[ http://cs.wikipedia.org/wiki/Federace]
171

Použito г: [ http://www.exportdosrn.cг/40-prakticke -informace/100251-nemecke-pravo.html]

172

Použito г: [ http://www.nemeckepravo.cz/2/37-nemecke-pravo-obecne]
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10.5.1897 ( HGB – Handelsgesetzbuch ),173 kde je obchodní rejst ík upraven
zejména v knize první ( Handelsstand ), druhém oddílu ( Handelsregister;
Unternehmensregister ě; občanský гákoník Ě Bürgerliches Gesetгbuch, BGB ě174;
гákon

o

гáležitostech

dobrovolného

soudnictví

(

Gesetz

über

die

Angelegenheiten der freiwiligen Gerichtsbarkeit )175 ze dne 17.5.1898, který
stanoví v ust.§ 125 odst.1, že obvodový soud Ě ůmtsgericht ě, v jehož obvodu
sídlí гemský soud, je p íslušným soudem pro vedení obchodního rejst íku pro
obvod daného гemského soudu, tedв lгe obecn

íci, že úprava je obdobná české

úprav do 1.1.1řř6, kdв obchodní rejst ík vedl okresní soud v sídle krajského
soudu pro podnikatele, kte í m li své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu.
Dalšími nemén d ležitými pramenв obchodního rejst íku ve SRN je гákon o
akciových společnostech Ě ůktiengesetг ě176, гákon o společnostech s ručením
omezeným ( GmbH-Gesetz )177, гákonu o hospodá ských stвcích se гahraničím
( Aussenwirtschftsgesetz )178, гákon o právní regulaci všeobecných obchodních
podmínek

(

Gesetz

zur

Regelung

des

Rechts

der

Allgemeinen

Geschäftsbedingungen )179, vвhláška o г íгení a vedení obchodního rejst íku
(

Verordnung

über

die

Einrichtung

und

Führung

des

Handelsregisters/Handelsregisterverordnung, dále jen HRV ). Pro p evedení
obchodního rejst íku do elektronické podobв je st žejní гákon o elektronickém
obchodním rejst íku a rejst íku družstev, jakož i rejst íku podnik Ě Gesetг über
elektronische

Handelsregister

und

Genossenschafregister

sowie

das

Unternehmensregister, dále jen EHUG ) a s tím související vвhláškв o registrech
hospodá ských

subjekt

гe

dne

26.2.2007

Ě

Verordnung

über

das

Unternehmenregister – Unternehmensregisterverordnung – URVě a o p evodu
správy UR ze dne 31.12.2006 (Verordnung über die Übertragung der Führung

173

HGB se skládá z p ti knih; p vodní HGB nabвl účinnosti 15.5.1Řř7, poгd ji bвl mnohokrát m n n a noveliгován, kdв výгnamn jší

гm nв týkající se гejména automatiгace databáгe Ě § Řaaž řa HGBě jsou г roku 1řŘ5 a 1řř3. Poslední гm na týkající se ustanovení
obchodního rejst íku je г 24.8.2004 a byla provedena zákonem nazvaným První zákon k modernizaci justice ( Erstes Gesetz zur
Modernisierung der Justiz).
174

Použito г: [http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/]

175

Použito г: [ http://dejure.org/gesetze/FGG]

176

Použito г: [http://www.jusline.de/ůktiengesetг_ĚůktGě.html]

177

Použito г: [http://www.jusline.de/GmbH-Gesetz_(GmbHG).html]

178

Použito г: [http://www.gesetгe-im-internet.de/awg/]

179

Použito г:[ http://www.gesetгe.2me.net/agbg/index.html]
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des Unternehmensregisters und die Einreichung von Dokumenten beim Betreiber
des elektronischen Bundesanzeigers).
Na roгdíl od české právní úpravв hlavní гákonв ve SRN v nující se této
oblasti pocháгí ješt г p edminulého století Ě HGB г roku 1897, BGB z 1896 a
GmbH-Gesetz z roku 1Řř2 ě. P estože bвlв již mnohokrát noveliгovánв, obsahují
mnohé archaismв a právní praxe si vвnucuje voln jší výklad n kterých současné
dob

nevвhovujících ustanovení. V n mecké právní praxi mají proto také

гvláštní

výгnam

roгhodnutí

soud ,

která

n mecké

obchodní

právo

,,moderniгují“, p estože je nelгe považovat гa formální pramen práva obdobn
jako v české právní úprav .
Neopomenutelnou roli v n meckém právu mají také normв Evropského
práva jako Na íгení ES Ě nap . na íгení Radв EHS č. 2137/Ř5 гe dne 25.7.1řŘ5 o
гavedení EHZS; na íгení Radв EU č. 2157/2001 гe dne Ř.10.2001, o гavedení
evropské společnostiě a Roгhodnutí ES aniž bв se stalв součástí n meckého
právního ádu, tedв aniž bв bвlв vвhlášenв ve Sbírce гákon SRN. Na íгení
upravují nap íklad oblast pravomoci soud , dopravв, obchodních doklad atd.
Roгhodnutí ES bývají určena pro vвmeгené adresátв, nap . podnikatele
v určitých oborech podnikání. Je nutné ale také гmínit Sm rnice ES Ě nap íklad o
elektronizaci obchodního rejst íkuě, které ovlivňují n mecký právní sвstém, kdвž
stanoví, jakých cíl má být v jaké oblasti a lh t dosaženo. Obsah sm rnice tak
musí být transformován do národního právního systému. 180
9.1.3. POJEM OBCHODNÍHO REJST ÍKU
( HANDELSREGISTER/ HR)181
Legální definici obchodního rejst íku v HGB nenaleznem. Mohly bychom
ho však definovat jako ve ejný seгnam, který vede гáгnamв o podnikatelích a
poskвtuje informace o výгnamných ekonomických podmínkách podnikatel .
Obchodní rejst ík lгe také definovat jako aě ve ejný seгnam či adresá , ve kterém
jsou registrováni Kaufleute a určité související skutečnosti a právní vгtahв, 182 b)
180

Použito г: [ http://www.nemeckepravo.cz/2/37-nemecke-pravo-obecne]

181

ůLEŠ,Martin.Německé obchodní právo pro obchodní praxi. Praha: Linde,1995. ISBN 80-86547-65-6

182

DR.KLAUS WEBER A KOL.Rechtswörterbuch. Verlag C.H.Beck München 2007. s. 559 a násl.
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ve ejný seгnam obchodník

a obchodních společností, vedený rejst íkovým

soudem,183 cě ve ejný seгnam určitých skutečností, které jsou d ležité pro
obchodní stвk; vedený rejst íkovými soudв.184 Na гáklad sm rnice EU je od
1.ledna 2007 pln veden v elektronické podob Ě to гnamená i rejst íkové spisв
jsou vedeny v elektronické podob , na roгdíl o české právní úpravв, která dosud
není pln harmoniгována s tímto požadavkem sm rnice ě a to prost ednictvím
tгv.Unternehmensregister Ě viг níže ě. Elektronická verгe HR je beгplatná,
poskytuje základní informace o podnikatelích a má jen informativní charakter.
Pro získání více informací a ú edn ov eného výpisu г HR nebo sbírky listin
( Registerordner ) je nutné zaplatit soudní poplatek. Jednotlivé zemské vlády jsou
гmocn nв p ijímat formou na íгení podrobná ustanovení o elektronickém vedení
obchodního rejst íku, elektronickém podání návrhu, elektronickém doložení
dokument , jakož i jejich uložení, pokud nejsou p ijata Spolkovým
ministerstvem. Mohou také regulovat a definovat podrobnosti o гve ejn ní, tak
jako stanovit formu pro p enos elektronických dokument , abв bвla гajišt na
vhodnost pro гpracování na íгení soudem. Zemské vládв mohou toto гmocn ní
prost ednictvím na íгení p evést na гemské ministerstvo spravedlnosti.
Zápis do obchodního rejst íku je účinný od okamžiku, jakmile se
гapisované údaje stanou součástí obchodního rejst íku a mohou být trvale
reprodukovány v čitelné podob Ě §Řa HGB ě.
Unternehmenregister neboli rejst ík podnikatel Ě podnik ě je upraven
v ust. § Řbě HGB. Tento rejst ík je veden elektronickв spolkovým ministerstvem
spravedlnosti s výjimkou p ípad uvedených v ust. § 9a odst.1 HGB. Podnikový
rejst ík lгe definovat jako rejst ík, jehož povinností je гve ejnit гákladní údaje o
tzv. Unternehmens, tedy fyzických nebo právnických osobách nebo o jiných
osobních společnostech гp sobilých k právním úkon m, které jednají v rámci

183

Das Recht verstehen, seine Rechte kennen. 2002: Herausgegeben von der Lexikonredaktion des Verlags F.A.Brockhaus, Mannheim.

s.359. ISBN 3-7653-0561-8.
184

KÖBLER Gerhard. Juristisches Wörterbuch. Für das Studium und Ausbildung. 2001:Verlag Franz Vahlen GmbH.s.230.ISBN

380062730 2.
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své podnikatelské činnosti.185 Prost ednictvím internetové stránkв rejst íku
podnikatel jsou dle ust.§ Řb odst.2 p ístupné skutečnosti o
a) Zápisech do obchodního rejst íku a jejich гve ejn ní a dokumentв p edložené
obchodnímu rejst íku;
b) Zápisech do družstevního rejst íku a jejich гve ejn ní a dokumentв
p edložené družstevnímu rejst íku;
c) Zápisech do partnerského rejst íku a jejich гm nв a dokumentв p edložené
partnerskému rejst íku;
d) Účetní dokladв a jejich oгnámení;
e) Společenská oгnámení v elektronickém spol.v stníku SRN;
f) Zve ejn né гápisв гe sch гe akcioná

dle § 127a гákona o akciích;

g) Zve ejn ní podnikání podle гákona o cenných papírech v elektronickém
spolkovém v stníku, a dále гve ejn ní dražitel , firem, p edstavenstva a
doгorčí radв podle гákona o гískání a p evгetí cenných papír , tak jako
povolení k burzovnímu obchodu atd.
P i гamвšlení se nad českou právní úpravou, obdobný sjednocující rejst ík
nenaleгneme. Máme mnoho rejst ík , jako je obchodní rejst ík, rejst ík nadací a
nadačních fond , rejst ík společenství vlastník

jednotek atd., které nejsou

гast ešenв do jednoho rejst íku, na které je však jednotný p ístup p es stránkв
ministerstva spravedlnosti, kdy podle právní formy si najdeme, ve kterém
rejst íku je subjekt zapsán a u kterého soudu.
9.1.4. ZAPISOVANÉ SUBJEKTY
HRV neboli na íгení o г iгování a provoгování obchodních rejst ík

186

,

гkrácen naгýváno jako na íгení o obchodním rejst íku pocháгí г 12.8.1937 a
bвlo již mnohokrát noveliгováno. Na íгení poskytuje procesní základy pro
vedení obchodního rejst íku. HRV popisuje právní požadavkв a technické detailв
185

DR.KLAUS WEBER A KOL.Rechtswörterbuch. Verlag C.H.Beck München 2007. s.1200 a násl.

186

Použito г: [http://de.wikipedia.org/wiki/Handelsregisterverordnung]

187

Workflow je schéma provád ní n jaké komplexn jší činnosti Ěprocesuě, roгepsané na jednodušší činnosti a jejich vaгbв. Obvвkle se

tímto pojmem popisuje technologie íгení podnik , projekt , či гpracování dokument . Workflow tvo í t i гákladní části: aě pravidla
regulující procesв, běp edávané informace, cěm ítka procesu Ěmetrikвě používaná pro jeho posuгování.
Použito г:[ http://cs.wikipedia.org/wiki/Workflow]
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elektronického workflow187, tj. registrace a гve ejn ní skutečností, on-line odkaz
na obsah гápis a doložených dokument , p evгetí digitaliгovaných, ov ených a
elektronickв podepsaných žádostí a dokument atd. HRV tvo í první e-Justiční
projekt, kv li enormním vstup m a výstup m, který má širokou ve ejnost
seznámit s elektronickým právním stykem.188 Na íгení HRV bвch srovnala
s Instrukcí ministerstva spravedlnosti гe dne 30.Ř.1řř3, č.j. 106Ř/ř3-OOD,
kterou se vвdává Vnit ní kancelá ský ád pro okresní a krajské soudв. V ust.
§1 je stanoveno, že každý obvodový soud vede pro sv j obvod obchodní rejst ík,
který je podle § 3 roгd len do dvou odd lení, tj. ů a B, гkrácen naгýváno HRů
a HRB. Do oddílu ů se гapisují podnikatelé fвгické osobв, ve ejné společnosti,
komanditní společnosti a evropská hospodá ská гájmová sdružení. Do oddílu B
se гapisují akciové společnosti, společnosti s ručením omeгeným, evropské
společnosti, komanditní společnost na akcie a vгájemné pojiš ovací spolkв.
Místn p íslušným je obvodový soud, v jehož obvodu má podnikatelský subjekt
bвdlišt nebo sídlo. Jde o soud prvního stupn Ě ůmtsgericht ě. Úpravu oddílu ů
a B lze srovnat s českou právní úpravou, kdв nap .oddíl B je pro akciové
společnosti, oddíl C pro společnosti s ručením omeгeným, N pro nadace a
nadační fondв, S pro společenství vlastník jednotek atd.
V této části je na míst si stručn p iblížit charakteristikв jednotlivých
obchodních společností Ě § 6 HGB jedná se o společnost, která provoгuje
obchodní živnost a tudíž je jakýmsi obchodníkem ě. Ve SRN je b žné podnikání
fвгickou osobou. Často se podniká pomocí komanditní společnosti a ve ejné
obchodní společnosti. Ze společností, které mají omeгené ručení, se nejvíce
používá Geschäft mit beschränkter Haftung Ě GmbH ě. Další formв obchodních
společností, jako je akciová společnost Ě ůS ě nebo evropská společnost Ě SE ě,
jsou výsadou velkých podnikatelských subjekt .

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG ( GmbH )
Dne 26.6.200Ř schválil n mecký Bundestag гákon o moderniгaci гákona
o společnostech s ručením omeгeným a o boji proti гneužívání Ě MoMiG ě, čímž

188

Použito г: [http://de.wikipedia.org/wiki/Handelsregisterverordnung]
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došlo ve SRN k velmi roгsáhlé reform

гákona o společnostech s ručením

omeгeným. Tato reforma p edstavuje výгnamnou гm nu právní úpravu nejen
GmbH, ale i jiných společností n meckého práva. V mnoha ohledech by mohla
být inspirací i pro českého гákonodárce. Zákon nabвl účinnosti dne 1.11.200Ř.
N mecko tak гažilo nejroгsáhlejší novelu od dobв, kdв bвl гákon o
společnostech s ručením omeгeným v roce 1Řř2 p ijat. Hlavním cílem novelв
bвlo ulehčit a гrвchlit гakládání společnosti a ovlivnit гneužívání omeгeného
ručení společník v dob úpadku nebo hroгícího úpadku společnosti.189
GmbH je obchodní společností Ě § 13 GmbH-Gesetz ), obdobnou
společnosti s ručením omeгeným v ČR. V ust.§ 1 GmbH-Gesetг je stanoven účel
г íгení, tj. GmbH m že být г íгena jednou nebo více osobami k dosažení účelu
p ípustného podle GmbH-Gesetz. V ust.§ 2 GmbH-Gesetг se hovo í o form
гaložení. Společnost se гakládá společenskou smlouvou, která musí mít formu
notá ského гápisu Ě také § 57 odst.1 ObchZ ě a musí ji podepsat všichni
společníci Ě dle české právní úpravв podpisв společník výslovn vвžadovány
nejsou, což bв bвlo i nadbвtečné, nebo s.r.o. je гakládána budoucími společníkв
a notá osv dčí, že p ijali dané roгhodnutí a podepsali roгhodnutí o гaložení
s.r.o.190). GmBH-Gesetг výslovn

stanoví, že pokud je společník гastupován

гmocn ncem, je nutné, abв plná moc bвla buď vвhotovená formou not.гápisu
nebo podpis гmocnitele musí být ú edn

ov en; v české právní úprav

je

vвžadováno ú ední ov ení podpisu na plné moci v rejst íkovém íгení jen tehdв,
pokud je navrhovatel гastupován гmocn ncem dle vвhl. č. 250/2005. Základní
kapitál GmbH se nesnížil na navrhovaných 10 000 Euro, ale г stává v p vodní
výši, tj. 25.000 Euro, avšak minimální výše vkladu společníka se г p vodních
100 Euro snížila na 1 Euro a jeden společník m že mít více podíl , na roгdíl od
české právní úpravв, kde je to vвloučeno.
Novela navíc гavádí tгv. novou formu společnosti s ručením omeгeným,
tгv.

podnikatelskou

společnost

s ručením

omeгeným

Ě

oгnačení:

,,UNTERNEHMERGESELLSCHůFT“, nebo také ,,UG“ ě. Nejedná se však o
189

Viz dále BRAUN A., LINHART T. Velká reforma německého zákona o společnostech s ručením omezeným. Právní rozhledy: 2009,

č.4, s.130 a násl.
190

§ 63 písm.hě гákona č. 35Ř/1řř2 Sb. o notá ích a notá ské činnosti Ěnotá ský ádě. Použito г:[ http://www.beck-online.cz]
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novou právní formu, ale o obdobu GmbH, kdв výše гákladního kapitálu je
minimáln 1 Euro a postupn musí být naspo ena minimální hranice гákladního
kapitálu 25 000 Euro a až v tuto chvíli je oprávn na užívat oгnačení GmbH.
Nová forma podnikatelské činnosti s sebou nese také jistá rizika, a to jak pro
společníkв, tak i pro v itele. Jedná se o p ípad, kdв společnost bude mít
v rejst íku гapsanou гkratku UG beг p ívlastku ,,s ručením omeгeným“
Ě haftungbeschränkt ě, pak ručí společníci гa гávaгkв společnosti celým svým
majetkem. Stejný následek má i porušení povinnosti společníka podat návrh na
гahájení insolventního íгení Ě v p ípad platební neschopnosti nebo p edlužení ě
v p ípad , kdв společnost nemá žádného jednatele. Naopak pro p ípadné
obchodní partnery UG lze doporučit vвšší obeг etnost, nebo

tato forma

společnosti s ručením omeгeným disponuje jen гanedbatelným гákladním
kapitálem.
Další гm nou je гavedení dvou formulá , které jsou p ílohou novelв, na
гáklad nichž bв m lo dojít ke гjednodušení гaložení GmbH. T chto formulá
lгe však užít jen v p ípad , že GmbH či UG nemá více jak t i společníkв
Ě гakladatele ě. Povinná forma notá ského гápisu Ě nap .dle úpravв p ed novelou
u smlouvв o p evodu obchodního podílu ě г stane p i použití t chto formulá
jen u společenské smlouvв191, u ostatních dokument
vгorových formulá

p i použití t chto

nebude nutný, čímž dojde ke гnačným finančním

úsporám.192 Součástí formulá e musí být t i dokumentв a to společenská
smlouva, ustanovení jednatele a seгnam společník . Návrh Ě ,,ůnmeldung“ ě na
гápis společnosti do obchodního rejst íku, tгv. Handelsregistru, musí být podán u
soudu, v jehož obvodu má společnost své sídlo. Návrh m že být podán obdobn
jako v české právní úprav až po splacení určité výše vklad

a гákladního

kapitálu a pokud je společníkem jen jedna osoba, musí být splacen celý гákladní
kapitál.

191

Obligatorní obsahové náležitosti společenské smlouvв Ě§ 3 GmbH-Gesetгě, jsou je na roгdíl od české právní úpravв Ě§ 110 ObchZě

velmi гúženв, tj. musí obsahovat jen obchodní jméno a sídlo, p edm t podnikání, výši kmenového jm ní a výši vkladu společník ĚČR:
osoby prvních jednatel , obchodní podíl společník

atd.ě. Pokud má být podnikání omeгeno na určitou dobu, nebo mají-li být

společník m uloženв další povinnosti, krom povinnosti splatit sv j vklad, je nutné to také pojmout do společenské smlouvв.
192

Viz dále BRAUN A., LINHART T. Velká reforma německého zákona o společnostech s ručením omezeným. Právní rozhledy: 2009,

č.4, s.130 a násl.
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Do Handelsregistru se zapisuje firma193 a sídlo společnosti, p edm t
podnikání, výše гákladního kapitálu, den uгav ení společenské smlouvв
( v české právní úprav se tato skutečnost neгapisuje, ale lгe se setkat se staršími
společnostmi, které ve svém výpisu tuto skutečnost obsahují v oddílu tzv. ostatní
skutečnosti ě, osobв jednatel

194

a jejich гp sob jednání. Pokud je společnost

гaložena na dobu určitou, pak je nutno гapsat i tuto délku trvání společnosti
( § 10 GmbH-Gesetг ě. Společnost p ed гápisem do obchodního rejst íku
neexistuje ( § 11 GmbH-Gesetг ě. Hovo íme o tгv. GmbH i.G. Ě GmbH in
Grüngung = GmbH v гaložení ě. V této fáгi hovo íme o tгv. ,,p edspolečnosti“,
v naší právní úprav hovo íme o první fáгi vгniku společnosti, tedв o jejím
гaložení. ůž гápisem do obchodního rejst íku гaniká dodatek i.G. Společníci
ručí do výše nesplacených vklad a to do té dobв, než je úplné splacení vklad
гapsáno do obchodního rejst íku, op t obdoba české právní úpravв.
AKTIENGESELLSCHAFT ( AG )
Jedná se o obdobu české akciové společnosti. Je charakteriгována tím, že
minimální гákladní kapitál roгd len do akcií a jeho hodnota musí činit
minimáln 50.000 Euro. P ed гápisem společnosti do rejst íku musí být splacena
minimáln jedna čtvrtina Ě v ČR min.30% ě гákladního kapitálu. Povinn se
гapisuje do obchodního rejst íku. Společenská smlouva musí obsahovat
identifikaci гakladatel , firmu, sídlo, údaje o akciích, údaje o členech
p edstavenstva Ě der Vorstand ě a doгorčí rad Ě der ůufsichtrat ě výši гákladního
kapitálu. Právní úpravu nalezneme v samostatném zákonu o akciových
společnostech Ě ůktiengesetг ě.
OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT ( OHG )

193

Firma společnosti nem že mít fiktivní kmen Ě § 4 GmbH-Gesetгě, tedв musí být buď odvoгena г p edm tu podnikání Ě v cný kmeně

nebo musí obsahovat jméno alespoň jednoho гe společník , samoг ejm s obligatorním dodatkem o právní form .
194

Jednatelem m že být jen fвгická osoba, jejíž гp sobilost k právním úkon m není omeгena Ě§ 6 GmbH-Gesetz).

Dále to musí být osoba bezúhonná, kdy co je tímto mín no pro podmínkв výkonu funkce jednatele je vвmeгeno ve
výše uvedeném ustanovení a osoba, které nebвl uložen гákaг činnosti týkající se p edm tu podnikání.
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Jedná se o obdobu české ve ejné obchodní společnosti. Je to forma osobní
obchodní společnosti, v níž se fвгické nebo právnické osobв spojilв гa účelem
provoгování obchodní živnosti pod společnou firmou. Zakládá se smlouvou гa
účasti nejmén dvou osob, která musí být formou notá ského гápisu jen tehdв,
pokud se do společnosti vkládají poгemkв Ě dle české právní úpravв není obecn
nutná forma notá ského гápisu ě. Firma musí obsahovat

dle ust.§ 1ř HGB

alespoň jedno jméno společníka s dodatkem právní formy, tj. ,, Offene
Handelsgesellschaft“ nebo гkrácen ,, OHG“, nebo jména všech společník .
K estní jméno se nevвžaduje. Jména jiných osob než společník nemohou být
v obchodní firm obsažena. Obchodní firma a každá její гm na je obligatorn
гapisovanou skutečností do obchodního rejst íku. K гaložení OHG není nutný
žádný гákladní kapitál. Vklad m že mít formu pen žní, v cnou nebo formu
poskвtnutí služeb Ě dle české právní úpravв službв nemohou být formou vkladuě.
Společnost ručí гa гávaгkв celým svým majetkem, navíc i všichni společníci ručí
osobn celým svým majetkem včetn soukromého. Krom společník neexistují
žádné další orgánв Ě dle české právní úpravв existuje ješt statutární orgán, ale
tím jsou obecn všichni společníci ě.
KOMMANDITGESELLSCHAFT ( KG )
Jedná se o obdobu české komanditní společnosti, гaložené гa účelem
provoгování obchodní živnosti pod společnou firmou.

Obchodní firma

komanditní společnosti dle ust.§ 1ř HGB musí obsahovat jméno alespoň jednoho
neomeгen ručícího společníka s dodatkem, že se jedná o komanditní společnost.
K estní jména nejsou nutná. Jména jiných osob než neomeгen
společník

ručících

nemohou být ve firm uvedena. Komanditní společnost musí být

гaložena alespoň dv ma společníkв, г nichž alespoň jeden Ě komplementá ě ručí
neomeгen Ě persönlich haftende Gesellschafter ě. Další společníci
Ě komanditisté ě ručí jen do výše svého vkladu do společnosti. Odlišnému ručení
společník

odpovídají i jejich odlišná práva a povinnosti ve společnosti.

Komanditisté nemohou гastupovat společnost či гa ní jednat a mají i omeгená
práva kontrolв činnosti společnosti.
KOMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
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Komanditní společnost na akcie je formou obchodní společnosti, která je
kombinací komanditní a akciové společnosti. Jedná se o společnost, kdв na místo
p edstavenstva má osobn ručící společníkв Ě komplementá e ě, kte í společnost
ídí a гastupují. Komanditní akcioná i disponují stejnými právв jako akcioná i
akciové společnosti. Základní kapitál je roгd len na akcie, jako v klasické
akciové společnosti. Právní úprava se

ídí jak гákonem o akciových

společnostech, tak i ustanoveními HGB týkajících se komanditní společnosti.
EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTLICHE INTERESSEN VEREINIGUNG
(EHZS) A EUROPÄISCHE GESELLSCHAG ( ES )
Evropské hospodá ské гájmové sdružení Ě EHZS ě a evropská společnost
( ES ) jsou v podstat upravenв v celé Evrposké unii tém

stejn . Menší roгdílв

mohou být гp sobenв jen vnitrostátní právní úpravou. EHZS má sv j právní
základ v na íгení Radв EHS č. 2137/Ř5 гe dne 25.7.1řŘ5

a dále se na n j

použijí p im en ustanovení o ve ejné obchodní společnosti uvedené v HGB. ES
má sv j právní гáklad v na íгení Radв EU č. 2157/2001 гe dne Ř.10.2001,
гákonem o гavedení evropské společnosti Ě Gesetг гrur Einführung der
Europäischen Gesellschaft/ SE-Einführungsgesetz ).
9.1.5. ZůPISOVůNÉ SKUTEČNOSTI
Údaje, které se zapisují do obchodního rejst íku jsou obecn upravenв
v ust.§ 29,31 – 34 a 53 HGB a podrobn v HRV, který stanoví гápis: firmв195,
sídla Ě jakož i odšt pný гávod a jeho adresa sídla ě, p edm tu podnikání,
oprávn ných гástupc Ě p edstavenstvo, prokura, výkonný editel, ídící orgán,
generální editel, likvidátor, vlastník, osobn ručící společník ě a speciální plné
195

Firma dle n mecké právní úpravв je používána pro oгnačení, pod kterým podnikatel/ obchodník provádí své obchody a pod kterým

uгavírá transakce. P i гakládání firmв je nutné гkoumat, гda neexistuje nebeгpečí гám nв s n kterou stávající firmou. O firm lгe
hovo it, jen pokud je podnikatel гapsán do obchodního rejst íku. K oгnačení firmв je nutné p ipojit dodatek oгnačující právní formu, tj.
nap . OHG, GmbH atd. Kmen m že být jmenný, v cný, dle fantaгie, či kombinací p edchoгího. Živnostníci, kte í nejsou гapsáni do
obchodního rejst íku, musí vвstupovat jen pod svým jménem a p íjmením s výjimkou p ipojení dodatku o činnosti, nap . Pekárna Peter
Müller. Firma musí být dostatečn odlišná od ostatních. ůbв bвlo гameгeno problém m či odmítnutí návrhu na гápis do rejst íku,
doporučuje se se obrátit na místn p íslušnou Obchodní a pr mвslovou komoru Ě www.ihk.deě a nechat si tam prov it гvolené oгnačení
firmв. Firemn právní stanovisko lгe p iložit k návrhu na гápis do obchodního rejst íku, má však jen podp rný vliv. Použito
z:[ http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/nemecko/prirucka-jak-podnikat]
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moci, právní formв, гákladního kapitálu, komanditist , člen, гp sob jednání
p edstavenstva a doba trvání podnikání, pokud je stanovena na určitou dobu atd.
Vzhledem k tomu, že HR má dv

části, jsou informace o гapisovaných

skutečnostech také roгd lenв podle toho, гda se jedná o гápis do oddílu ů či do
oddílu B.
V ust.§ 32 HGB je stanovena povinnost soudu ex offo zapsat do
obchodního rejst íku údaje o insolvenčním

íгení. Dále dle ust.§ 144 HGB se

гapíše do obchodního rejst íku roгhodnutí společník OHG o tom, že společnost
bude nadále pokračovat po ukončení insolventního íгení.
Zápis odšt pného гávodu do obchodního rejst íku je upraven v ust.§ 13 a
násl.HGB. Návrh na provedení гápisu o г íгení odšt pného гávodu podává
p edstavenstvo Ě § 33 odst.3 HGB ě. Od odšt pného гávodu je nutno roгlišovat
provoгovnu, která se stejn jako v české právní úprav do obchodního rejst íku
nezapisuje.
Další гapisovanou skutečností do obchodního rejst íku je prokura
Ě společná prokura ě dle ust.§ 53 HGB. Stejn jako statutární orgán a likvidátor i
prokurista musí p edložit podpisový vгor a stejn jakou u jednatel a likvidátor
se do rejst íku гapisuje vгnik a гánik prokurв.
Údaje, které se povinn

гapisují do obchodního rejst íku, se u

jednotlivých obchodních společností liší. V HGB v knize druhé
Ě Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft ě ,, obchodní společnosti a tichá
společnost“, první oddíl Ě OHG - Offene Handelsgesellschaft ) je stanovena
povinnost ve ejné obchodní společnosti podat návrh na гápis do obchodního
rejst íku a to u rejst íkového soudu, v jehož obvodu má sídlo. V návrhu musí být
uvedeno jméno a p íjmení, stav a bвdlišt společník , firma a sídlo společnosti a
datum гaložení. Pokud dojde ke гm n

výše uvedených гapisovaných

skutečností, pak společnost musí podat návrh na гápis jejich гm n. Dle ust.§10Ř
HGB podávají návrh všichni společníci. Účinnost OHG ve vгtahu k t etím
osobám nastává až okamžikem гápisu do obchodního rejst íku. Pokud však dle

- 133 -

odst.2 § 123 HGB гačne provoгovat své obchodв již p ed гápisem, pak účinnosti
v či t etím osobám nastane гahájením provoгování obchod . V druhém oddílu
( Komanditgesellschaft ) druhé knihy HGB je úprava komanditní společnosti.
Dle ust.§ 162 HGB se do obchodního rejst íku гapisují skutečnosti stejn jako u
OHG a dále oгnačení komanditist Ě jméno, p íjmení, stav a bвdlišt ě a výši
jejich vklad , jakož i jejich гm nв. ůvšak гve ejňuje se jen počet komanditist
dle odst.2 výše uvedeného ustanovení.
V GmbH Gesetz v ust.§ 10 je stanoveno, které skutečnosti se гapisují do
obchodního rejst íku, tedв jak již bвlo ečeno firma, sídlo a p edm t podnikání
společnosti, гákladní kapitál, jednatelé a гp sob jejich jednání a den uгav ení
společenské smlouvв a pokud bвla společnost гaložena na určitou dobu, tak i
tuto dobu. Dle ust.§ 52 GmbH Gesetг se do obchodního rejst íku гapisuje
doгorčí rada, pokud se г iгuje a také její následné гm nв, jakož i její гrušení.
9.1.6. NÁVRH NA ZÁPIS
V ust.§ 12 HGB je stanoveno, že návrhв na гápis, гm nu a výmaг, jakož i
podpisové vгorв určené k uložení u soudu je nutno p edložit
v elektronické ú edn

ov ené form

a to na гáklad

soudu

p ijetí гákona o

elektronickém obchodním, družstevním a podnikovém rejst íku počátkem roku
2007. Registrace probíhá na principu podání návrhu, který od 1.11.2008 musí být
u GmbH a UG podán na formulá i. Tatáž forma se vвžaduje pro plnou moc
k návrhu na

povolení zápisu. V ust.§ 14 HGB je stanoveno donucující

ustanovení k povinnosti podat návrh, doložit pot ebné listinв a podpisový vгor
rejst íkovému soudu. Kdo p es výгvu soudu nedoloží pot ebné listinв nebo
nepodá návrh, m že mu být uložena po ádková pokuta až do výše 5000 Euro
Ě po ádkovou pokutu lгe uložit dle ust.§ 37 HGB také v p ípad neoprávn ného
užívání firmв ě.
V ust.§ 2ř HGB je stanovena tгv.návrhová povinnost, kdв každý
obchodník196 je povinen podat návrh na zapsání svého obchodního jména a místa
196

Obchodník nebo Kaufman je upraven v ust.§ 1 až 7 HGB. Vвsv tlení pojmu Kaufman lгe naléгt také v publikaci Abeceda

n meckého práva, kde je Kaufman definován takto: ,, Zatímco u nás je pojem ,,obchodník“ spojován obvвkle se samostatn podnikající
fyzickou osobou, v n meckém obchodním právu má pojem ,,Kaufman“ daleko širší гáb r. V гákladním ustanovení n meckého HGB je
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obchodního гávodu do obchodního rejst íku u soudu, v jehož obvodu se гávod
nacháгí. Je dále povinen p edložit soudu podpisový vгor. V ust.§ 35 HGB je
stanoven okruh osob, jejichž podpisový vгor se vвžaduje, tj. členové
p edstavenstva a likvidáto i.
V ust.§ 31 HGB je stanovena tгv. návrhová povinnost p i гm nách. P i
гm n firmв, vlastníka nebo гm n sídla гávodu je nutné podat návrh na гápis
této гm nв do obchodního rejst íku. Totéž platí, pokud firma гanikne Ě nap .dle
§ 157 podá likvidátor návrh na výmaz firmy z obchodního rejst íku po provedení
likvidace ě. Pokud není podán návrh na гápis гm nв ani na гáklad po ádkové
pokuty dle § 14 HGB, pak soud provede ex offo zápis o zániku firmy.
Návrh na гápis právnické osobв, která se гapisuje do obchodního rejst íku
s ohledem na p edm t nebo na druh a roгsah své živnostenské činnosti, podávají
dle ust.§ 33 odst.1 HGB všichni členové p edstavenstva. K návrhu je nutné
p ipojit stanovв právnické osobв a listinв o ustanovení p edstavenstva a
v originálu nebo ú edn ov ené kopii.
Ten, kdo nesplní povinnost podat návrh na гápis do obchodního rejst íku,
či nedoložení požadované listinв, bude vвгván rejst íkovým soudem ke spln ní
povinnosti a гároveň mu bude stanovena po ádková pokuta do maximální výše
5.000 Euro ( § 14 HGB).
V ust.§ 16 je stanovena povinnost součinnosti na гáklad roгhodnutí
procesního soudu p i návrhu na гápis do obchodního rejst íku a гávaгnost
rozhodnutí procesního soudu.
9.1.7. PRINCIP PUBLICITY

гa obchodníka považován ten, kdo provoгuje obchodní činnost Ě což bв se na první pohled blížilo našemu výše гmín nému úгkému
pojetíě. Nicmén již г ust.§ 1 odst.2 HGB je г ejmé, že v n meckém právu je tím mín no obchodní podnikání v nejširším slova smвslu.
Obchodn podnikatelskou činností se totiž podle tohoto ustanovení roгumí nap íklad obstarávání a prodej гboží nebo cenných papír ,
bankovnictví, pojiš ovnictví, doprava atd. Použito г: [FESSL Vladimír. ůbeceda n meckého obchodního práva. 1řř7:Linde Praha a.s.
s.58. ISBN 80-7201-077-8.]
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Princip publicity je upraven v n mecké právní úprav

obdobn

jako

v české, tedв princip publicitв se dále d lí na princip formální a materiální
publicity, kdy princip materiální publicity dále na pozitivní a negativní stránku.
Princip materiální publicity je upraven v ust.§ 15 HGB, kde je stanoveno,
že dokud není skutečnost, která se гapisuje do obchodního rejst íku, гapsána a
oгnámena, nem že být tím, v jehož гáležitosti m la být гapsána, uplatn na v či
t etí osob , ledaže bв tato skutečnost bвla t etí osob гnáma. Je-li tato skutečnost
гapsána a oгnámena, pak musí t etí osoba strp t, abв bвla v či ní uplatn na. To
neplatí pro právní úkonв provád né ve lh t 15 dn od гve ejn ní Ě v ČR je lh ta
16-ti denníě, pokud tato t etí osoba prokáže že tuto skutečnost ani neгnala, ani
гnát nemusela. Pokud je skutečnost nesprávn oгnámena, pak se m že t etí osoba
v či tomu, v jehož гáležitosti bвla skutečnost гapsána, na tuto oгnámenou
skutečnost odvolávat; ledaže bв o této nesprávnosti v d la.
Princip formální publicity je upraven v ust.§ 9 HGB, kde je stanoveno
právo každého nahlížet do obchodního rejst íku, po iгovat si г n j výpis, opisв
atd. Zápisy v obchodním rejst íku jsou pravideln гve ejňovánв dle ust.§ 10
HGB v určitých elektronických informačních a komunikačních sвstémech podle
časového sledu гápisu, tj. ve Spolkovém v stníku Ě Bundesanгeiger ě197 a to
v celém rozsahu, není-li zákonem stanoveno jinak.
9.1.8. VÝPIS Z HR
Stejn jako v České republice prost ednictvím stránek www.justice.cz lze
i ve SRN najít na internetu výpis z n meckého obchodního rejst íku a to na
www.handelsregister.de. Zdarma lгe гískat ale jen n které informace o
registrovaných subjektech nap . náгev firmв a p íslušný rejst íkový soud. Další
podrobné údaje nap . jako je vlastnická struktura lгe гískat jednotliv

гa

poplatek. Všechnв údaje jsou poskвtovánв pouгe v n meckém jaгвce.
Elektronická verгe n meckého obchodního rejst íku je i s popisem pravidel pro
po iгování

197

výpis

umíst na

na

Spolkový v stník je jedním г nejd ležit jších гve ejňovacích a ohlašovacích orgán ve SRN. Je vвdáván spolkovým ministerstvem

justice.
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http://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do. D ležité je, abв p i гadávání
kritérií pro vвbíraného, bвlв co nejp esn ji určenв informace o subjektu, jehož
výpis chceme získat. V SRN je totiž možné vгhledem k mnohosti obchodních
registr jednotlivých federálních гemí, abв bвlo registrováno více společností se
stejným názvem.

9.1.9. SROVNÁNÍ S ČESKOU PRÁVNÍ ÚPRůVOU
Z výše uvedeného vвplývá, že n mecká právní úprava obchodního
rejst íku je obdobná české právní úprav a mají mnoho společného, což je jist
гap íčin no i historickými гákladв, resp. n mecká úprava bвla pro nás, od dob
Rakouska-Uherska, vzorem. O návrhu rozhodují soudy ( tzv.Amtsgericht ), které
jsou místn

p íslušné dle místa bвdlišt

podnikající fвгické osobв či sídla

právnické osobв. Roгdíl od české právní úpravв je však ve v cné p íslušnosti,
kdy v ČR od 1.1.1řř6 roгhodují v rejst íkových v cech krajské soudy, ale ve
SRN soudy okresní.
Na roгdíl od české právní úpravв není u v tšinв právních forem
stanovena povinnost podat návrh na p edepsaném formulá i. Výjimkou je již
výše гmín ná GmbH a UG, které návrh podávají na formulá i od 1.11.200Ř.
Obvyklá doba гápisu je jeden až čtв i týdnв a soud provádí jak hmotn právní, tak
procesn právní kontrolu.198 Novelou гákona o společnosti s ručením omeгeným
bв m lo dojít k urвchlení гápis , kdв prvoгápis bв nem l гa normálních
okolností trvat déle jak 2 týdny. K urychlení гápis bв m lo dojít na гáklad
vвpušt ní povinnosti p edkládat гvláštního povolení k provoгování činnosti;
doklad o splacení vkladové povinnosti je nutné p edložit jen pokud má soud
vážné pochвbnosti o ádném splacení atd. Na roгdíl od toho гápis do českého
obchodního rejst íku je limitován 3, 5-ti a 15-ti denní гákonnou lh tou, tedв
гápisв jsou provád nв v tšinou, alespoň u Krajského soudu v Ústí nad Labem do
následujících čtв pracovních dn ode dne, kdв bвl návrh podán, pokud jsou
198

Viz dále na: www.srovnavacipraco.cz/texty/regsrovtab.htm
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v po ádku a pokud je navrhovatel vyzýván k odstran ní vad návrhu či dopln ní
pot ebných listinných d kaг , pak pr m rn do 15 dn

od podání prvního

návrhu.
Ve

srovnání

s českou

právní

úpravou

existuje

ve

SRN

tvг.

Unternehmenregister, který je provozovaný soukromou firmou Budnesanzeiger
Verlags GmbH a který гast ešuje ostatní rejst íkв Ě obchodní
rejst ík– Handelsregister, družstevní rejst ík –Genossenschaftsregister atd.) a
poskвtuje krom relevantních dat o firmách i oгnámení a гáгnamв г uvedených
rejst ík .
9.2. SLOVENSKÁ REPULIKA
9.2.1. PRÁVNÍ ÚPRAVA
Obchodní rejst ík Ě obchodný register ě je upravený гákonem
č. 513/1řř1 Zb.г. гe dne 5.11.1řř1, obchodní гákoník Ě obchodný гákonník ě,
v části první Ě všeobecné ustanovenia ě, hlav III Ě obchodný register ě v ust.§ 27
a násl., a od 1.2.2004 také v samostatném гákon o obchodním rejst íku č.
530/2003 Zb.г. Ě o obchodnom registri ě. Tento гákon vcelku p ehledn v 15
paragrafech stanoví p edm t úpravв, гapisované údaje a obsah sbírkв listin,
náležitosti návrhu a podobu prov ovacích úkon soudu, dále definuje, kdв je
návrh považován гa neúplný, upravuje oгnamovací a гve ejňující povinnost
soudu, dále nahlížení do obchodního rejst íku a sbírkв listin, sankce гa nespln ní
povinností konkrétních fyzických osob a nakonec ukládá ministerstvu
spravedlnosti vвdat vгorв formulá

a p íloh k nim.

íгení ve v cech

obchodního rejst íku je upraveno v гákon č. řř/1ř63 Zb.г., občanský soudní ád
Ě občiansnkв súdnв poriadok ě a to p edevším v ust.§ 200a – 200c. Dalším
výгnamným právním p edpisem je vвhláška ministerstva spravedlnosti гe dne
15.12.2003, č. 25/2004 Zb.г., kterou se stanoví vгorв tiskopis
návrh

pro podání

na гápis do obchodního rejst íku a seгnam listin, které je pot ebné

k návrhu na zápis p iložit Ě vвhláška, ktorou sa ustanovujú vгorв tlačív na
podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je
potrebné k návrhu na гápis p iložit ě. Tato vвhláška nabвla platnosti 21.1.2004,
avšak účinnosti až o necelé čtв i rokв poгd ji, tedв dne 1.1.200Ř, tedв o n kolik
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let co obdobný гám r bвl realiгován v české právní úprav . Za гmínku stojí také
гákon č. Ř0/1řř2 Zb.г. o sídlech a obvodech soud Slovenské republikв
Ě o sídlech a obvodech súdov Slovenskej republikв ě, гákon č. 71/1992 Zb.z. o
soudních poplatcích ( o súdnych poplatkách ).

9.2.2. ZAPISOVANÉ OSOBY
V ust.§ 27 odst.1 obchodního гákoníku je obchodní rejst ík vвmeгen jako
ve ejný seгnam гákonem stanovených údaj , jehož součástí je sbírka listin.
V odstavci druhém téhož ustanovení se stanoví гapisované osobв, tj.
a) obchodní společnosti a družstva, jiné právnické osobв, o kterých to stanoví
гvláštní гákon, právnické osobв гaložené podle práva ES, podnikв a
organiгační složkв podnik гahraničních osob,
b) odšt pné гávodв a jiné organiгační složkв podnik , pokud tak stanoví
гvláštní гákon,
c) fyzické osoby s trvalým pobytem na území Slovenské republiky, které jsou
podnikateli podle obchodního гákoníku a které se do obchodního rejst íku
гapisují na vlastní žádost, nebo pokud tak stanoví гvláštní гákon.
9.2.3. ZůPISOVůNÉ SKUTEČNOSTI
V ust.§ 2 odst.1 гákona o obchodním rejst íku jsou obecn uvedenв
údaje, které se obligatorn гapisují do obchodního rejst íku u všech гapisovaných
subjekt . Ve srovnání s českou právní úpravou se гapisují obdobné údaje, navíc
nap íklad den vгniku a гániku funkce u prokuristв, kdв tento údaj se dle české
právní úpravв neгapisuje. Další údaje, neuvedené v tomto paragrafu, se do
obchodního rejst íku гapisují, pokud tak stanoví гvláštní гákon Ě nap .obchodní
zákoník). V odst.2 jsou uvedeny údaje, které se dále zapisují u jednotlivých
právních forem.

9.2.4. PRINCIP PUBLICITY
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Princip formální a materiální publicitв má op t obdobnou úpravu jako
Česká republika a to na гáklad účinné transformace Sm rnice ES o publicit .
Údaje гapisované do obchodního rejst íku jsou dle t etího odstavce účinné v či
všem ode dne jejich гve ejn ní. Obsah listin, které se гve ejňují, je účinný v či
t etím osobám od okamžiku, kdв bвlo гve ejn no uložení t chto listin do sbírkв
listin. To neplatí, pokud гapisovaná osoba prokáže, že t etí osoba v d la o
гapisovaných skutečnostech a obsahu listin již p ed tímto гve ejn ním. Pokud
t etí osoba prokáže, že o гapisovaných skutečnostech a obsahu listin nemohla
v d t, nem že se гapisovaná osoba v či ní do 15 dn Ě v ČR je op t o den delší
lh ta, tj. 16 dn ě od гve ejn ní dovolávat гapisovaných skutečností a obsahu
listin. Pokud je nesoulad meгi гapsanými a гve ejn nými údaji a uloženými a
гve ejn nými listinami, nelгe v či t etím osobám namítat гve ejn né гn ní. T etí
osobв se však mohou dovolat гve ejn ného гn ní, pokud гapsaná osoba
neprokáže, že t etím osobám bвlв гnámв гapsané údaje a uložené listinв do
sbírkв listin. V pátém odstavci uvedeného ustanovení je stanoveno právo t etích
osob se dovolávat skutečností, které ješt

nebвlв гapsánв do obchodního

rejst íku s výjimkou t ch, jejichž účinnost nastává až гápisem do obchodního
rejst íku.

Od гve ejn ní гápisu statutárního orgánu nebo jeho člen

se

гapisovaná osoba nem že dle odst.6 dovolávat v či t etím osobám porušení
právních p edpis , společenské smlouvв nebo stanov p i volb , s výjimkou
p ípadu, pokud se prokáže, že t etí osoba o tom v d la. V posledním odst.se
hovo í o situaci, kdв je roгdíl meгi гve ejn nými listinami ve státním a jiném
jaгвce, pak nelгe v či t etím osobám namítat obsah listin v ciгím jaгвce. T etí
osobв se však mohou domáhat гn ní v cizím jazyce, pokud zapsaná osoba
neprokáže, že t etí osob bвlo гnámo гn ní ve státním jaгвce. Ust.§ 2Ř až 34
obchodního zákoníku bвlo гrušeno гákonem o obchodním rejst íku., o kterém
bude pojednáno níže.
ř.2.5. REJST ÍKOVÉ ÍZENÍ
Obchodní rejst ík je veden rejst íkovým soudem, kterým je dle ust.§5a
г.č.Ř0/1řř2 Zb.г. o sídlech a obvodech soud Slovenské republikв okresní soud
v sídle krajského soudu a to pro právnické osoby, které mají v obvodu tohoto
krajského soudu sídlo Ě český obchodní rejst ík bвl stejným гp sobem veden do
1.1.1řř6, než v cná pravomoc p esla na krajské soudвě. Pro fвгické osobв je
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p íslušný soud podle místa podnikání, pokud nemá, pak podle místa bвdlišt .
Zahraniční osobв se гapisují u okresního soudu podle umíst ní podniku anebo
jeho organiгační složkв. Rejst íkovými soudв jsou:
a) Okresný súd Banská Bystrica
b) Okresný súd Bratislava I.
cě Okresný súd Košice I.
d) Okresný súd Nitra
eě Okresný súd Prešov
fě Okresný súd Trenčín
g) Okresný súd Trnava
hě Okresný súd Žilina.
V rejst íkových v cech roгhodují stejn

jako u nás soudní ú edníci

samostatn beг pov ení na гáklad ust.§ 4 гákona č.54ř/2003 Z.г. o súdných
úradníkoch Ě účinnost od 1.1.2004ě. Soudní tajemníci dle ust.§ 10 uvedeného
zákona také rozhodují v rejst íkových v cech samostatn , na roгdíl od české
právní úpravв, kdв je nutné jejich pov ení.
Rozdování v rejst íkovém íгení probíhá op t obdobn jako u nás na
prinicupu tгv.p ímých гápis , tj. provedení гápisu гa určitých okolností, aniž bв
bylo nutné vydávat rozhodnutí.
Osobв oprávn né k podání návrhu jsou uvedeny v ust.§ 5 zákona o
obchodním rejst íku, tedв navrhovatelem je гapsaná osoba a osoba oprávn ná
podle гvláštního гákona Ě nap .obchodního гákoníku ě. Návrh je nutné podat na
p edepsaném formulá i a doložit pot ebnými listinnými d kaгв. Podpis
navrhovatele musí být ú edn ov en. Na roгdíl od české právní úpravв má
Slovenská republika formulá

celkem 2Ř a t i speciální formulá e k podání

podn tu ke гjednání nápravв, k podání námitky proti neprovedení zápisu a
souhlas s metodou p epočtu гákladního kapitálu a vklad гe slovenské m nв na
Euro.199 P i porovnání formulá
199

slovenských a českých jsou гajisté preciгn ji

Formulá e jsou voln dostupné p es portál ministerstva spravedlnosti www.justice.gov.sk

Formulár č. 1

Ěnávrh na гápis podnikateľa fвгickej osobвě

Formulár č. 2

(návrh na гápis гmenв гapísaných údajov o podnikateľovi fвгickej osobeě
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propracovánв slovenské formulá e, které obsahují také kolonkв týkají se гápisu
p em n Ě v ČR se tвto údaje píší do tгv.ostatních skutečností a vzhledem k tomu,
že se гde píší i jiné údaje, jako nap íklad roгhodnutí o гrušení společnosti
s likvidací, prodej podniku, exekuční p íkaг na obchodní podíl, jsou tвto гápisu
často dosti nep ehlednéě. Na druhou stranu považuji гa nadbвtečné formulá e
označené jako ,, гápisв гm nв u s.r.o., a.s., družstva atd.“, nebo nevidím d vod,
proč nemohou být součástí návrhu na první гápis Ě tгv. provoгápis ě do
obchodního rejst íku, tak jak je to u nás. Na roгdíl české právní úpravв v ust.§
200b odst.o.s. ., kde гp tvгetí návrhu je účinné, jen pokud se jedná o
konstitutivní гápis, dle slovenské právní úpravв nelгe vгít гp t žádný návrh.
Formulár č. 3

Ěnávrh na гápis verejnej obchodnej spoločnostiě

Formulár č. 4

Ěnávrh na гápis гmenв гapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnostiě

Formulár č. 5

(návrh na zápis komanditnej spoločnostiě

Formulár č. 6

Ěnávrh na гápis гmenв гapísaných údajov o komanditnej spoločnostiě

Formulár č. 7

Ěnávrh na гápis spoločnosti s ručením obmedгenýmě

Formulár č. Ř

Ěnávrh na гápis гmenв гapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným)

Formulár č. ř

Ěnávrh na гápis akciovej spoločnostiě

Formulár č. 10

Ěnávrh na гápis гmenв гapísaných údajov o akciovej spoločnostiě

Formulár č. 11

Ěnávrh na гápis družstvaě

Formulár č. 12

Ěnávrh na гápis гmenв гapísaných údajov o družstve)

Formulár č. 13

Ěnávrh na гápis štátneho podnikuě

Formulár č. 14

Ěnávrh na гápis гmenв гapísaných údajov o štátnom podnikuě

Formulár č. 15

Ěnávrh na гápis podniku гahraničnej osobв alebo organiгačnej гložkв podniku гahraničnej osobвě

Formulár č. 16

Ěnávrh na гápis гmenв гapísaných údajov o podniku гahraničnej osobв alebo organiгačne гložke podniku гahraničnej

osoby)
Formulár č. 17

(návrh na zápis právnickej osoby, ktorá sa zapisuje na základe osobitného zákona)

Formulár č. 1Ř

(návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa zapisuje na základe osobitného zákona)

Formulár č. 1ř

(návrh na výmaz zapísanej osoby)

Formulár č. 20

(návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov)

Formulár č. 21

(návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov)

Formulár č. 22

Ěnávrh na výmaг európskeho гoskupenia hospodárskвch гáujmov po prenesení jeho sídla do iného členského štátuě

Formulár č. 23

Ěnávrh na гápis európskej spoločnosti)

Formulár č. 24

Ěnávrh na гápis гmenв európskej spoločnostiě

Formulár č. 25

Ěnávrh na výmaг európskej spoločnosti po jej premiestnení do iného členského štátuě

Formulár č. 26

Ěnávrh na гápis európskeho družstvaě

Formulár č. 27

(návrh na zápis zmenв údajov o európskom družstveě

Formulár č. 2Ř

Ěnávrh na výmaг európskeho družstva po jej premiestnení do iného členského štátuě

Formulár č. 30

Ěsúhlas s metódou prepočtu menovitej hodnotв vkladov do imania a menovitej hodnotв гákladného imania гo

slovenskej meny na euro)
Formulár č. 31

Ěnávrh /podnet/ na гačatie konania o гhodeě

Formulár č. 32

(námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu)
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Návrh na гápis je nutné podat do 30 dn ode dne roгhodnutí společník , orgán
společnosti, družstva či ode dne, kdв nastalв účinky rozhodnutí. Ve srovnání
s českou právní úpravou je toto ustanovení mnohem rigidn jší, nebo v našem
obchodním гákoníku je lh ta stanovena velmi neurčit , tj. beг гbвtečného
odkladu po vгniku roгhodné skutečnosti a podnikatelé si ji často vвkládají jako
lh tu n kolikam síční až n kolikaroční. V ust.§ 6 a 8 zákona o obchodním
rejst íku oгnačeném jako ,, registrácia “ je stanovena povinnost soudu prov it
гapisované skutečnosti a doložené listinné d kaгв. Z výše uvedených ustanovení
vвplývá, že slovenské rejst íkové soudв neгkoumají velmi materiální podstatu
гápisu, tedв obsahovou správnost гapisovaných údaj , ale гabývají se hlavn
formálními náležitostmi, jako je správné vвpln ní formulá e, doložení
pot ebných listin, což nepovažuji гa kladné, nebo to m že vést k ad chвbných
a гmatečných гápis . Rejst íkový soud je povinen o návrhu roгhodnout ve lh t
5 pracovních dn následujících po dni, kdв soudu došel návrh. O tom, že bв soud
činil výгvu k odstran ní vad návrhu či k dopln ní pot ebných listinných d kaг
není v гákon nic stanoveno, tedв dle slovenské právní úpravв soud návrh
odmítne aniž bв navrhovatele vвгýval k oprav

vad návrhu nebo dopln ní

listinných d kaг . Tato právní úprava vede spíš k tomu, že návrh obsahující
drobné nedostatky se odmítne a jak mohu soudit z vlastní praxe, v české právní
úprav se tato praxe neosv dčila a české rejst íkové soudв jsou povinnв od
1.4.2006 Ě гákonem č.7ř/2006 Sb.,ě učinit jednu гákonnou výгvu k odstran ní
vad návrhu či doložení listinných d kaг , je-li to t eba. P edseda rejst íkového
soudu m že 5-denní lh tu výjimečn prodloužit, maximáln o 10 pracovních
dn . Pokud není гápis proveden v гákonem stanovené lh t , nastává stejn jako
dle české právní úpravв fikce гápisu. Na roгdíl od české právní úpravв se
navrhovateli zasílá nejen výpis, ale i potvrzení o zápisu, které obsahuje obsah
zápisu.
Pokud fвгická osoba гapsaná do obchodního rejst íku nebo fвгická
osoba oprávn ná jednat jménem гapsané právnické osobв nepodá návrh na гápis
Ě гm nu,výmaгě v гákonem stanovené lh t , nedoloží pot ebné listinné d kaгв,
uvede v návrhu nepravdivé údaje, doloží listinв neodpovídající skutečnému
stavu, p edloží rejst íkovému soudu listinв k uložení do sbírkв listin
neodpovídající skutečnému stavu, uloží jí soud dle ust.§ 11 гákona o obchodním
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rejst íku, po ádkovou pokutu a to až do výše 100 000 Sk. P i ukládání pokuty se
postupuje podle občanského soudního ádu. V ust.§ 200de o.s. . je stanovena na
roгdíl od slovenské právní úpravв možnost, ne povinnost uložit po ádkovou
pokutu a to jen podnikateli a jen pokud neuposlechne výгvu soudu, abв sd lil
skutečnosti nebo p edložil d kaгв pot ebné k rozhodnutí podle ust.§ 200b odst.1
o.s. .Ě tj. abв soud mohl гahájit íгení i beг návrhu k odstran ní nesouladu meгi
zápisem v obchodním rejst íku a skutečným stavem ě nebo listinв, které se
zakládají do sbírky listin. V tomto na гáklad své praxe shledávám slovenskou
úpravu гa poгitivn jší, nebo

podnikatelé často reagují na výгvu soudu

k doložení účetních гáv rek a jiných listin гakládaných do sbírkв listin až po
uložení po ádkové pokutв, která však m že činit jen 20 000,-Kč, avšak na
druhou stanu jí lгe uložit i opakovan .
9.2.6. SOUDNÍ POPLATKY
Rejst íkové íгení je гpoplatn no na гáklad гákona č. 71/1řř2 Zb.г. o
soudních poplatcích Ě o súdnвch poplatkáchě, položka č.17 a to takto:
a) návrh na zápis:
1. akciové společnosti - 829, 50 Euro
2. jiné právnické osoby - 331, 50 Euro
3. podnikající fyzické osoby - 165, 50 Euro
4. organiгační složkв právnických osob - 331, 50 Euro
5. organiгační složkв fвгických osob - 33 Euro
bě гm na právní formв obchodní společnosti Ě družstvaě 331, 50 Euro
cě návrhu na гápis гm nв nebo dopln ní jakéhokoliv počtu údaj týkajících se
jedné zapsané osoby, s výjimkou гm nв nebo dopln ní údaj

v názvu obce,

v PSČ, v náгvu ulice nebo jiného ve ejného prostranství, pop . s tím související
гm nв orientačního čísla, pokud nedocháгí ke гm n sídla, místa podnikání nebo
bвdlišt – 66 Euro
dě г návrhu akcioná e na pov ení na гvolení valné hromadв - 99, 50 Euro
Ve srovnání s českou právní úpravou je poplatková povinnost
mnohem vвšší a je гávislá od složitosti návrhu, což považuji гa velmi poгitivní.
9.3. FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA
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Obchodní rejst ík ( Registre du Commerce et des Sociétés ) je upraven
dekretem č.Ř4-406 z 30.kv tna 1řŘ4 o obchodním a společenském rejst íku,
který má včetn p echodných a гáv rečných ustanovení p es devadesát článk .
Ve Francii byl zaveden zákonem z 1Ř.5.1ř1ř, kdв již p edtím existoval
v n kterých jiných státech Ě гejména v N mecku a Švýcarskuě. Zákonem гe dne
4.ledna 1ř7Ř bвla roгší ena povinnost гápisu na občanskoprávní společnosti a
rejst ík bвl p ejmenován na obchodní a společenský rejst ík. 200 Dekret upravuje
rejst ík a jeho vedení, гápisв do rejst íku a гapisované skutečnosti, žádosti o
гápis, jejich vв iгování a opravné prost edkв. Obchodní rejst ík je ú edním
seгnamem obchodujících fвгických a právnických osob umožňujícím shromáždit
a ší it určité množství údaj týkajících se t chto osob a jejich podnik .201 Princip
publicitв je obdobný naší právní úprav , tedв i n mecké a slovenské. Na roгdíl
od české právní úpravв, гápisв do rejst íku jsou jen obligatorní, neexistuje žádný
fakultativní гápis Ě nap íklad u nás je fakultativní гápis fвгických osob гa
určitých výše uvedených podmínek ě.
Rejst ík není primárn organiгován centráln , ale je v každém obvodu
obchodního soudu ( ve Francii od st edov ku dodnes existuje instituce гvláštních
obchodních soud

složených г laických soudc

obchodními komorami; v současné dob

- obchodník

volených

se p ipravuje profesionaliгace

obchodních soud ; obchodní soudв však nejsou všude ve Francii ). Pouze v t ch
obvodech, kde obchodní soud nebвl г íгen, je obchodní rejst ík veden ádným
soudem prvního stupn tгv. Tribunal de grand instance. Op t jen česká úprava
г stává u vedení rejst íku krajskými soudв.
Výraгným roгdílem od naší právní úpravв je institut tгv. registrátor
Ě Greffier ě. Jedná se o soukromé osobв u obchodních soud . ůvšak tam, kde
není obchodní soud, vede rejst ík гam stnanec soudu prvního stupn . Tito
гam stnanci jsou rovn ž naгývání "Greffier" a jsou srovnatelní s našimi vвššími

200
201

Viz dále MESTRE,Jacques. Francouzské obchodní právo.LG.D.J.1999.Paris.24.vydání. s.59.
Cit.z MESTRE,Jacques. Francouzské obchodní právo.LG.D.J.1999.Paris.24.vydání. s.58.

- 145 -

soudními ú edníkв. Krom

t chto rejst ík

existuje ješt

národní rejst ík202,

vedený Ú adem pr mвslového vlastnictví. Ten bв se dal srovnat s n meckým
Unterenehmenregistrem. Postavení registrátor je upraveno v zákoníku soudní
organizace, zejména v druhém titulu osmé knihy.203 Zde je upraveno jejich
postavení, pravomoc kontrolních orgán

a disciplinární íгení. Rámcov

se

dotýká jejich povinností. P ístup k povolání registrátor je upraven dekretem č.Ř7601. Práva a povinnosti související s vedením obchodního rejst íku jsou upravena
dekretem č. Ř4-406.204 Francouгští registráto i jsou neгávislými soukromými
podnikateli, vвkonávající činnost na vlastní účet, гároveň však mají pravomoci
ve ejných orgán

a podléhají doгoru inspekce ministerstva spravedlnosti.

Registráto i mohou být podle гákona pouгe fвгické osobв, až na výjimku, kdв
mohou být podle speciálních гákon registrátorв právnické osobв a to společnost
pro výkon svobodných povolání s ručením omeгeným Ě SEůRL ě, akciová
společnost pro výkon svobodných povolání ( SELAFA ) nebo komanditní
společnost na akcie pro výkon svobodných povolání Ě SELCů ě. Odbornými
podmínkami jsou ukončené právnické vгd lání v délce minimáln t í let, odborná
praxe alespoň jeden rok a složení гkouškв гp sobilosti Ě teoretická a praktická
část ě. U každého obchodního soudu je jmenován jen jeden registrátor, či p esn ji
je гde vвtvo eno registrátorské místo. Jeden registrátor m že vвkonávat svoji
funkci pro více obchodních soud , гejména v mén frekventovaných obvodech,
kde by jeden rejst ík registrátora neuživil. Postavení registrátora je tedв
neгávislé. Je však nutné, abв bвl nad výkonem jeho pravomoci stanoven doгor,
který vвkonává buď p edseda obchodního soudu, nebo doгorem pov ený soudce
tohoto soudu. K dozorujícímu soudci se podávají také odvolání proti rozhodnutí
registrátora. Dalším kontrolním mechanismem lгe oгnačit inspekci ministerstva
spravedlnosti, která provádí kontrolu minimáln jednou гa čtв i rokв. ů do
t etice je nutné гmínit i možnost postavit registrátora p ed disciplinární íгení,
pokud pochвbí ve v ci cti, poctivosti, d stojnosti a pln ní úkol vвplývajících
z jeho funkce.
202

Poгnámka: Národní rejst ík sídlí v Arcueil (Valde-Marneě. Je tvo en spisв obsahujícími jeden exemplá prohlášení obdržených všemi

registrátory z celé Francie. V kostce se jedná o centraliгaci duplikát všech obchodních rejst ík . Národní rejst ík obsahuje mimo jiné
roгličné seгnamв odkaгující k individuálním spis m.
203

Zákoník soudní organiгace č. Ř7-550, účinný od 1.ledna 1řŘŘ

204

Použito г: [http://www.srovnavacipravo.cг/textв/registrfr.htm]
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Postup p i гápisu do rejst íku je op t obdobný naší právní úprav . Do
dobв гápisu společnosti do rejst íku nemá právní subjektivitu a je oгnačena
obdobn jako v n mecká právní úprav jako tгv. ,, vгnikající společnost“
Ě Société en formation ě. Návrh na гápis se podává také na formulá ích, které jsou
upravenв roгhodnutím Ě vвhláškou ě ministra spravedlnosti a ministra
pov eného pr mвslovým vlastnictvím гe dne ř.2.1řŘŘ. Návrh je nutné ádn
vвplnit a doložit pot ebnými listinnými d kaгв, jejichž seгnam je stanoven
vвhláškou. Součástí českého formulá e je také seгnam dokládaných listin
rejst íkovému soudu, avšak pokud bв navrhovatel m l p ihlížet jen k t mto
listinám, pak bв velmi často jeho návrh bвl odmítnut dle ust.§ 200d ost.1 písm.eě
o.s. ., tj. pro nedoložení listinných d kaг , kterými mají být podle гvláštního
právního p edpisu doloženв údaje o гapisovaných skutečnostech. Poté, co je
žádost doručena registrátorovi, musí jí ve lh t jednoho pracovního dne buď
vвhov t a subjekt гapsat, nebo si vвžádat p tidenní lh tu, pokud se jedná o
obгvláš obtížnou v c, nebo vвdat roгhodnutí o odmítnutí. Pokud je žádost
neúplná, je navrhovatel vyzván, aby ve lh t 15 dn

návrh doplnil a lh ta

jednoho dne op t b ží po dopln ní návrhu. Lh ta jednoho dne bвla гavedena již
v červenci 1řřŘ, kdв dosavadní 5-denní lh ta p ipadala гákonodárci г ejm p íliš
dlouhá. Pokud není lh ta гachována, pak docháгí stejn jako v naší právní úprav
k fikci гápisu, tj. гapíše se požadované beг ohledu na správnost.
Francouгská koncepce právní úpravв registrátor je nesmírn гajímavá a
гjevn i výhodná. Státnímu roгpočtu гcela jist ušet í finanční prost edkв, je
však otáгkou, гda sv it rejst íkové v ci do rukou soukromé osobв. Jedná se o
koncepci historickв prov enou a po dlouhá léta neustále гdokonalovanou
p iroгeným vývojem. Lгe íci, že pokud je registrátor hmotn гainteresován na
činnosti, vede to vždв k jejímu гefektivn ní. Registrátor, který pobírá za svou
činnost poplatkв od svých klient

je гjevn

гainteresován na гvládnutí co

nejv tšího počtu úkon v co nejkratší dob Ě registráto i гvládají jednodenní
lh tu pro vв íгení žádosti, což nelгe naléгt nikde jinde v Evrop ě a účinná
kontrola výše uvedená vede k pečlivému výkonu jeho povinností гe strachu p ed
гtrátou tohoto lukrativního povolání. Nepominutelnou výhodou je také гlevn ní
provoгu soud , kdв tak г roгpočtu odpadá nikoli nevýгnamná položka, nebo
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registráto i mají i sv j vlastní administrativní aparát, který soud finančn
neгat žuje. M žeme íci, že se jedná o гefektivn ní vedení rejst íku, úsporu
soudní organiгace a гjednodušení obchodního života, to vše beг nárok na státní
roгpočet.

9.4. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO
IRSKA
Obchodní rejst ík ve Velké Británii je naгýván tгv. Companies House.
Obchodní rejst ík lгe oгnačit гa registr společností, který je veden státním
správním ú adem a to ministerstvem obchodu Ě Department of Trade ě. Všechnв
formв společností v ůnglii, Walesu a Skotsku, které jsou uvedenв v гákon o
společnostech Ě Companies ůct ě, jsou гapsánв do obchodního rejst íku.
Společnosti v Severním Irsku jsou p edm tem odlišné, ale podobné legislativв.
Obchodní rejst ík má p es 2,1 milión registrovaných společností a bвl
jeden z prvních národních rejst ík , který гavedl elektronické vedení rejst íku.
V dnešní dob je p es Ř3 % společností vвtvo eno elektronickв a p es 40 %
dokument гaloženo v elektronické podob .
Obchodní rejst ík se skládá г n kolika odd lení nap . The Companies
House Contact Centre service, The Companies House Direct service, které jsou
spravovánв externími společnostmi, nap . Vertex Data Science, Netbanx atd.

ANGLIE, WALES
Anglie a Wales jsou považovánв гa jedinou entitu s jednotným registrem,
odd leným od Skotska a Severního Irska. Společnosti musí sd lit obchodnímu
rejst íku adresu гamýšleného sídla, které m že být v Anglii a Walesu, Skotsku
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nebo jen ve Walesu. Následn po гaložení je společnost гapsána buď v rejst íku
pro ůnglii a Wales Ě pokud má společnost sídlo v Anglii ), nebo jen pro Wales
Ě společnosti se sídlem ve Walesu si mohou vвbrat, гda budou гaregistrováni jen
v rejst íku pro Wales, nebo v rejst íku pro Wales a ůnglii ě, nebo v registru pro
Skotsko Ě pokud má společnost sídlo ve Skotsku ě.

SKOTSKO
Společnosti гaložené ve Skotsku jsou registrováni v rejst íku ,,The
Edinburg office“ a jsou p edm tem skotského práva. Tento rejst ík ovšem také
spadá pod centrální Companies House.

SEVERNÍ IRSKO
Zákonem o obchodních společnostech г roku 2006 ( The companies Act
2006 ě, který bвl pln implementován 1.10.200ř, bвlв obchodní společnosti
registrovány v rejst íku Severního Irska p evedenв do rejst íku Velké Británie, tj.
Companies House a v Belfastu bвla pro n г íгena pobočka.205

ř.5. JINÉ ZůHRůNIČNÍ PRÁVNÍ ÚPRůVY
Zatímco nap íklad v Česku, N mecku, Rakousku a na Slovensku vedou
obchodní rejst ík soudв, nap íklad v Nizozemí ( tzv. Handelsregister ) a Itáli
Ě tгv. Registro del Commercio ě se o n j stará obchodní komora Ě Italská
obchodní komora, Nizozemská obchodní komora ) a na soud se obrací jen
v p ípad pochвbností. Obdobou je to i v Chorvatsku Ě tгv. Trgovački registar ě,
kde obchodní rejst ík je veden Chorvatskou hospodá skou komorou.206 Ve
Francii a Špan lsku Ě tгv. Registro Mercantil ě jsou obchodní rejst íkв vedenв
soukromými registrátory ( jako státem regulovaný druh svobodného povolání ).
Ve Finsku Ě tгv. Kaupparekisteri ě je obchodní rejst ík veden patentovým
ú adem. Ve Švédsku Ě tгv. Handelsregistret ě samostatnou organiгací vгniklou
z patentového ú adu a není v bec financován г ve ejných roгpočt . V Polsku

205

Použito г: [ http://en.wikipedia.org/wiki/Companies_House]

206

Použito г:[ http://www.obchodni-rejstriky.cz/cz/zbytek-evropy/chorvatsko.html]
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Ě tгv. Rejestru Handlowego ě je obchodní rejst ík součástí Polského soudního
rejst íku, který obsahuje aě rejst ík podnikatel , bě rejst ík sdružení, jiných
společenských a profesních organiгací, fundací a ve ejných гdravotních гa íгení
a cě rejst ík insolvenčních dlužník .207 V Maďarsku Ě tгv. Cégjegвгék ě je
obchodní rejst ík veden Ministerstvem spravedlnosti.208 Vedením federálních
databáгí Jednotného státního rejst íku právnických osob a Jednotného státního
rejst íku fвгických osob v Ruské federaci ( tzv. Тор о ый ее p) je pov ena
Federální daňová služba Ruské federace.209 Ve Švýcarsku existuje Federální
úst ední registr obchodních firem Ě ZEFIX ě spravovaný ministerstvem
spravedlnosti. Federální úst ední registr umožňuje také p ístup do kantonálních
registr

Ě n které švýcarské společnosti jsou registrovánв jen v t chto

kantonálních registrech ).210
ř.6. EVROPSKÝ OBCHODNÍ REJST ÍK
( EUROPEAN BUSINESS REGISTER – EBR)
Spojování a expanгe podnik

гa hranice stát , kde mají své sídlo a

rostoucí počet fúгí a roгd lení firem výгnamn гvвšují poptávku po p ístupu
k hodnov rným a rвchlým informacím o společnostech v p eshraničním
kontextu, a

už pro komerční účelв, nebo k usnadn ní p ístupu k výkonu

spravedlnosti. Zatímco však obchodní informace o společnostech uložené
v obchodním rejst íku jsou dostupné v zemi jejich registrace, p ístupu ke stejným
informacím z jiného členského státu obvвkle brání technická či jaгвková bariéra.
Proto je dle Komise usnadn ní p eshraničního p ístupu k oficiálním a
spolehlivým informacím o společnostech pro celý trh Ě obchodní partnerв,
v itele i spot ebitele ě podmínkou гajišt ní vвsokého stupn

pr hlednosti

podnikání a právní jistotв na vnit ním trhu EU. V současnosti je vгájemná
komunikace meгi obchodními rejst íkв v členských státech EU гaložena výlučn
na dobrovolné spolupráci. Organiгačn

v této oblasti p sobí t i nástroje,

resp.iniciativв: Evropský obchodní rejst ík Ě EBR ě, E-justice a Informační
sвstém vnit ního trhu Ě IMI ě, na jejichž гáklad je dle Komise možné budovat
207

Použito г:[ http://praha.trade.gov.pl/cz/aktualnosci/article/a,1379,Polsky_soudni_rejstrik.html]

208

Použito г:[ http://www.im.hu/?katid=2&id=53&mi=2]

209

Použito г:[http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rusko/rejstriky-pravnicke-fyzicke-osoby-rusko/1000580/50534/]

210

Použito г:[ http://www.obchodni-rejstriky.cz/cz/zbytek-evropy/svycarsko.html]
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právní rámec vгájemné komunikace meгi obchodními rejst íkв a гvýšit tak
transparentnost a d v ru v trh.211
Za počátek legislativní snahв po usnadn ní p ístupu k oficiálním
informacím o společnostech bвlo p ijetí již n kolikrát гmiňované První sm rnice
Radв č. 6Ř/151/EHS, která bвla poгm na v sm rnicí č. 2003/5Ř/ES a stanovila
pro všechnв členské státв EU povinnost гavést elektronické obchodní či
podnikové rejst íkв a to od 1.ledna 2007. Krom t chto гákladních nástroj lгe
také гmínit sm rnici

č.2005/56/ES o p eshraničních fúгích kapitálových

společností a tгv. jedenáctou sm rnici č. Řř/666/EHS, která postupn stanovila
povinnost pravidelné aktualiгace a provoгování obchodních rejst ík . Spolupráce
meгi obchodními rejst íkв však г stala i p es roгši ující se legislativu ES nadále
na bázi dobrovolnosti.212
Evropský obchodní rejst ík Ě European Business Register – EBR ) byl
ustanoven na гáklad dobrovolné iniciativв obchodních rejst ík a dnes je činný
ve v tšin členských гemí EU. Konkrétn v rámci EBR p sobí rejst íkв г 19
členských stát EU213 a dalších šesti jurisdikcí mimo EU.214 Účast v síti EBR je
dobrovolná a je гaložena na smluvním гáklad Ě Information Sharing
ůgreement ě. Česká republika je jedním г nejnov jších člen . Na oficiálních
stránkách EBR215 je stanoveno, že ČR je členem EBR, ale více informací o
novém partnerovi bude poskytnuto v následujících týdnech. EBR lze definovat
jako sí obchodních rejst ík , jejichž cílem je nabídnout spolehlivé informace o
společnostech p sobících v rámci celé Evropy.216 Umožňuje občan m, podnik m

211

Cit.г

MIŠÚR,Petr.Evropská

komise

otevřela

veřejnou

konzultaci

k propojení

obchodních

rejstříků.

Obchodn právní

revue,200ř,č.12,s.353.
212

Dále viг. MIŠÚR,Petr.Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k propojení obchodních rejstříků. Obchodn právní

revue,200ř,č.12,s.353.
213

Rakousko, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,SRN,

ecko, Irsko, Itálie, Lotвšsko, Litva, Lucembursko, Niгoгemsko,

Slovinsko, Švédsko, Špan lsko, Velká Británie, Česká republika
214

Guernsey, Jersey, Makedonie, Norsko, Srbsko, Ukrajina

215

Použito z: [http://www.ebr.org]

216

Použito г: [http://www.businessinfo.cг/cг/clanek/registrв-databaze]

217

Projekt BRITE, který bвl dokončen v b eгnu roku 200ř, má гa cíl vвvinout a гavést službв moderní a inovativní prvkв vвhledávání a

nástroje pro íгení obchodních rejst ík v rámci celé EU, a to гejména se гam ením na p íhraniční fúгe, a p isp t k účinn jší kontrole
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a orgán m ve ejné správв vвhledávání informací ve všech obchodních
rejst ících, které jsou členв EBR, kdв žádost o informaci lгe podat ve vlastním
jaгвce a požadovaná informace bв m la být k dispoгici rovn ž v jazyce dotazu.
Nedostatek bвl spat ován v tom, že rejst ík neobsahoval informace o
p eshraničních transakcích společností, proto se гačalo pracovat na projektu
zvaném BRITE 217( Business Register Interoperability Throughout Evropa ). 218
V p íloгe W uvádím jen pro p ehlednost ucelený p ehled гemí, jejichž
informace jsou dostupné p es EBR a jehož součástí jsou i informace o p ístupu
k národnímu obchodnímu rejst íku dané гem .219

poboček společností registrovaných v členských státech EU. Je nutné však гmínit, že se jedná jen o výгkumný projekt a jeho výsledkв
byly testovány jen v n kolika гemích.
218

Cit.г MIŠÚR,Petr.Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k propojení obchodních rejstříků. Obchodn právní

revue,200ř,č.12,s.354
219

P ÍLOHů W
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10. N KOLIK ÚVůH DE LEGE FERENDA

10.1. ÚVOD
Jak již bвlo výše ečeno, dosavadní pojetí obchodního rejst íku, гejména
jeho vedení soudy, navazuje nejen na prvorepublikovou úpravu, ale také na
úpravu rakouskou p ed rokem 1ř1Ř. Po Sametové revoluci bвlв vгorв naší
právní úpravв obchodního rejst íku p edevším úpravв n mecká a rakouská.
Jejich vliv je patrný jak v úprav obchodního rejst íku obsažené v obchodním
гákoníku p ijatém v roce 1991, tak i v občanském soudním ádu. Tato právní
úprava následn

prošla celou adou novel, гejména г d vodu implementace

evropských sm rnic souvisejících p edevším s ochranou t etích osob. Dílčí
novelв však ešilв jen nejproblematičt jší nedostatkв a nesnažilв se o ešení
komplexních nedostatk . Tím samoг ejm
legislativn

ada sporných otáгek г stala

nedo ešena a г stal tak prostor pro judikaturu, avšak podáním

opravného prost edku se

íгení podstatn

prodloužilo a minimálního cíle

гrвchlení rejst íkového íгení nemohlo být dosaženo.
Velká гm na oгnačována jako ,,revoluce v obchodním rejst íku“ bвla
očekávána od již n kolikrát гmiňované novelв obchodního гákoníku a
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občanského soudního ádu, provedené гákonem č.216/2005 Sb., účinné od
1.7.2005. Jejími dopadв na stav obchodního rejst íku jsem se гabývala v pr b hu
celé práce. Je nesporné, že гavádí celkovou transformaci hmotn právní a
procesn právní úpravв obchodního rejst íku a nesporn p ispívá ke гrвchlení
rejst íkového íгení a to гejména гavedením pevných a pom rn krátkých lh t
pro roгhodnutí.

Ke гrвchlení

íгení m lo p isp t i гavedení гávaгných

formulá . Jsem náгoru, že гavedení formulá

je jist p ínosné pro urвchlení

rejst íkového íгení, ale jen pro tв osobв, kte í se v této oblasti pohybují
pravideln a alespoň dle mých гkušeností pro soud, kterému je ve v tšin p ípad
p edkládán p ehledný návrh na гápis гm n. Pro mnohé podnikatele, kte í
podávají návrh na гápis гm n do obchodního rejst íku jednou гa n kolik let, je to
spíš problém, se kterým si nev dí radв a často se obrací na soud s prosbou o
pomoc. N které rejst íkové soudв s Ě potenciálním ě účastníkem nekomunikují
v bec a pokud si neví radв, je odkáгán na právního гástupce. Souhlasím, že soud
bв m l účastníka poučit jen procesn právn гa účelem, abв stranám
,, nenadržoval “, kdв v rejst íkovém

íгení bвch toto poučení spat ovala

minimáln v povinosti sd lit potenciálnímu účastníkovi, že návrh je nutné podat
na formulá i, podpis je nutné ú edn ov it, že k návrhu je nutné doložit listinné
d kaгв, jíž se dovolává Ě resp. bв m l být odkáгat jen na ,,nedostačující výčet
listin“ uvedených v p íloгe ke každému formulá i ě, že je návrh гpoplatn a
v jaké výši a m l bв být poučen, v jaké гákonné lh t soud musí roгhodnout a o
možnosti o odmítnutí a гamítnutí návrhu, pop . гastavení íгení. Za svoji praxi na
rejst íkovém soud v Ústí nad Labem jsem toho náгoru, že rejst íkové íгení jako
nesporná agenda si m že dovolit jít v poučovací povinnosti i dále a tím poučit
Ěpotenciální účastníkвě hloub ji г procesn prání Ě jak konkrétn vвplnit formulá ,
kdo je navrhovatelem atd. ), tak i z hmotn právní stránkв a tím je vést k tomu,
abв podali ádný návrh, čímž гároveň bude napln na povinnost rejst íkových
soud odstranit nesoulad meгi skutečným stavem a stavem гápisu v obchodním
rejst íku. Tím mám na mвsli p ípadв, kdв návrh je odmítnut pro nedoložení listin
jako je nap . čestné prohlášení u jednatele, souhlas s umíst ním sídla a ač se
jedná o deklaratorní гápisв a bвlв doloženв listinв, že jednatel bвl гvolen, že
sídlo bвlo гm n no, tak soud bв následn nemohl гahájit íгení beг návrhu
k odstran ní t chto nesoulad beг t chto listin a jsou bohužel i navrhovatelé,
kte í návrh podají vícekrát гa sebou a vždв je jim odmítnut, až to nakonec vгdají
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a tím se dostaneme do patové situace, kdy z rejst íkového spisu vвplývá
nesoulad, avšak odstranit ho nelгe. Op t se vrátíme k ,,revoluční“ гm n , která
p inesla na jedné stran гrвchlení rejst íkového íгení, bohužel však neodstranila
dosavadní roгt íšt nost právní úpravв a v tomto bвch ji hodnotila negativn .
Ucelenost a p ehlednost právního

ádu tak гachována nebвla, ačkoliv je

obvyklým požadavkem na moderní právní úpravu práv

její celistvost a

p ehlednost. Každopádn lгe shrnout, že tato reforma obchodního rejst íku bвla
vвkročením správným sm rem.
10.2. SAMOSTATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OBCHODNÍHO REJST ÍKU
Otáгkou

г stává,

гda

dalšími

novelami

se

poda í

dosáhnout

transparentnosti a p ehlednosti obchodního rejst íku, či bвchom se nem lв
ohlížet novými sm rв právní úpravв.

ešením dle lege ferenda bв mohla být

radikální гm na právní úpravв a to p enesením úpravв obchodního rejst íku do
samostatného гákona, jak je to nap íklad v sousední Slovenské či Rakouské
republice. P ípravв pro tuto právní úpravu bв však muselв být promвšlené,
projednánв se všemi odborníkв г praxe, гainteresovanými ú adв a institucemi,
abв гaručila dlouhé trvání a jednotný výklad beг pot ebв brгkých novel. Je nutné
dodat, že toto ešení již bвlo poslanci projednáváno, avšak nakonec se p iklonili
k současné roгt íšt né právní úprav . Tato možnost bвla nov otev ena v rámci
p ipomínkového

íгení o novém obchodním a občanském zákoníku, kdy

agenda obchodního rejst íku bвla po t chto jednáních vвpušt na г nového
obchodního гákoníku a p esunuta do гvláštního гákona, který bude vвpracován
v rámci doprovodných a гm nových právních p edpis . D vodem pro tento krok
bвla dle d vodové гprávв гe dne 27.4.200ř гejména technická a ve ejnoprávní
povaha této regulace, která tak podléhá čast jším гm nám. Dalším d vodem bвla
snaha sjednotit a гjednodušit složitou strukturu r гných rejst ík Ě obchodní,
spolkový, nadační atd.ě, jejichž funkčnost je podmínkou ochranв práv t etích
osob. Obdobn došlo k p esunu pojmu podniku, pobočkв, firmв, prokurв a
obchodního tajemství do občanského гákoníku г d vodu p i aгení t chto pojm
k jejich systematickým souvislostem. Stejný osud mají také pojmy vlastní
kapitál, obchodní jm ní a obchodní majetek, které bвlв p esunutв a
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reformovány.220 Lгe tedв očekávat, že se agend obchodního rejst íku blíгká na
lepší časв a osobn se t ším na koncepci nového гákona o obchodním rejst íku
s vidinou lepších гít k .
10.3. REGISTRÁTO I
De lege ferenda se často také hovo í možnosti ,, privatiгace obchodního
rejst íku “, p erušení 140-ti leté historické kontinuity jeho vedení soudy a
p evedení pravomoci гe soudu na jiné osobв jako jsou soukromí registráto i po
vzoru francouгské či špan lské úpravв. V roce 2001 byl vypracován návrh
tгv.registrátorského

ádu. D vodová гpráva p i гhodnocení platného stavu

uvedla: ,,Vedení obchodního rejst íku p ináší гnačné problémв, na které si
opakovan st žuje podnikatelská i právnická ve ejnost i гahraniční investo i.
Nejčast ji гmiňovaným problémв v tomto sm ru je právní nejistota ohledn
pot ebných náležitostí návrhu na гápis a nejednotnost požadavk jednotlivých
rejst íkových soud , nep edvídatelná a velmi často гnačná délka íгení o návrhu
na гápis, níгká úroveň roгhodnutí a konečn i korupce pracovník rejst íkových
soud .“ Hlavními principв nové úpravв m lв být:
a) P enesení pravomoci na tгv. soukromé registrátorв, tím bв m lo dojít
k jasnému definování odpov dnosti гa kvalitu a rвchlost íгení a k zavedení
účinných sankčních mechanism . Registráto i bв museli osv dčit pat ičné
p edpokladв Ěvгd lání, praxe atd.ě a pracovali bв pod dohledem Ministerstva
spravedlnosti. Registrátorský ú ad bв bвl konstruován jako správní ú ad, kdв
svou povahou by byl ale na pomezí mezi správní a soudní mocí. Dosavadní
procesn právní úprava bв bвla pro nadbвtečnost гrušena, hmotn právní
p esunuta do nového гákona o registrátorech a vгnikl bв nový tвp íгení ,,o
uložení povinnosti v souvislosti se zápisem do obchodního rejst íku.“221
bě Odvolání m lo být nahraгeno správní žalobou a tím bв m la být odstran na
nejistota t etích osob v dob sporu.
cě Zavedení гávaгných formulá

a stanovení seгnamu dokládaných listin, čímž

bв m la být гvýšena míra p edvídatelnosti roгhodnutí, odstran na právní
nejistota osob podávajících návrh a usnadn na kontrola správnosti návrhu.

220

D vodová гpráva k novému obchodnímu zákoníku, ze dne 27.4.2009, s.10.

221

D vodová гpráva k registrátorskému ádu
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dě Stanovení pevných a krátkých lh t, fikce гápisu, kárné postihв pro
nedodržování lh t a občanskoprávní odpov dnost гa škodu pro nedodržení lh t.
Zastánci soudního sвstému argumentovali, že bв tato гm na гnamenala opušt ní
p eгkoumání právní beгvadnosti jednotlivých dokument .222
P i pohledu na výše uvedené čtв i гásadní principв registrátorského ádu
bвlв dva [samoг ejm je eč o písm.cě a dě] napln nв následnými noveliгacemi
obchodního гákoníku a občanského soudního ádu, гejména novelou provedenou
гákonem č.216/2005 Sb. Lгe tedв íci, že návrh bвl dob e promвšlen, nebo i po
n kolika letech bвlo na n které jeho principв naváгáno. Postupn současná
právní úprava sm uje k částečnému napln ní písm.aě registrátorského ádu, a to
v části požadavku na vгd lení. Registáto i dle ust.§ Ř registrátorského ádu bв
museli mít právnické vгd lení, praxi a složit registrátorské гkouškв. Praxe m la
obecn trvat jeden rok. V současné dob jsou obchodní rejst íkв vedenв mén
erudovanými osobami, tj. vвššími soudními ú edníkв, kte í nemusí mít
vвsokoškolské vгd lání a soudními tajemníkв, kte í dokonce ani neabsolvovalв
гáv rečné гkouškв vвššího soudního ú edníka na Justiční akademii. Pokud vвšší
soudní ú edník nastoupí po t íletém studiu na Justiční akademii do funkce
vвššího soudního ú edníka na obchodním rejst íku, tak jeho praxe v pr m ru
jedenm síc a pak je již vhoгen do гcela samostatného roгhodování. Studium
vвššího soudního ú edníka sice trvá 3 rokв, г čehož 50 procent bв m la být praxe
na jednotlivých soudních odd leních a posledního p l roku p ed ukončením
tohoto studia bв m la probíhat praxe na odd lení, kde bв m l ú edník po
гkouškách p sobit, avšak vгhledem k nedostatku na administrativní aparát není
čas roгhodovat a гároveň ádn гaučovat n koho jiného a také dost často se
stává, že ani samotné vedení soudu nemá v této dob jasno, kde bв m l ú edník
skončit, tedв se stává, že m síc p ed гáv rečnými гkouškami je rozhodnuto, kde
bв m l ú edník p sobit a гaškolování lгe oгnačit гa ,,šité horkou jehlou“. Lгe
shrnout, že v současné dob гačínající ú edníci nemají dostatečnou praxi ani
právické vгd lenání. Na druhou stranu je nutné p iгnat, že ada vвšších soudních
ú edník

222

po létech praxe jsou daleko erudovan jší jak po teoretické tak i

Viz dále: MYSLIL, Stanislav. Právní úprava obchodního rejstříku.Bulletin ůdvokacie:2002, č.10,s.31.
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praktické stránce v rejst íkových v cech, než kterýkoli advokát s právním
vгd láním. V rámci p ístupu do Evropské unie našt stí i požadavkв na odbornost
soudních ú edník stoupá. Poгice soudního tajemníka bв m la skončit úpln a
poгice

vвššího

soudního

ú edníka

bв

m la

být

гastávána

osobami

s vвsokoškolským vгd láním, minimáln bakalá ským.
Vzhledem k současné legislativní situaci lгe však p edpokládat, že rejst ík
bude nadále veden soudв a reformní гm nou bude ,,pouгe“ samostatná právní
úprava. Osobn se p iгnávám spíš ke kritickému postoji k této úprav a spíš se
mi jeví vhodn jší upravit obchodní rejst ík v samostatné právní úprav avšak гa
stálého vedení rejst íkovými soudв. Tendence odebrat

íгení ve v cech

obchodního rejst íku г pravomoci soud a sv it ji soukromým registrátor m, je
гajisté hlavn гa účelem гrвchlení rejst íkového íгení, čehož bвlo již poгitivn
dosáhnuto. íгení soudní je i p es novelu provedenou гákonem č. 216/2005 stále
částečn

íгením povolovacím, avšak íгení registrátorské bв bвlo jen íгením

registračním, čímž bв mohlo dojít ke snížení d v rвhodnosti v гapsané
skutečnosti.
10.4. P ENESENÍ ČÁSTI PRůVOMOCI VE V CECH OCHODNÍHO
REJST ÍKU Nů NOTÁ E, SPRÁVNÍ Ú ůDY ČI OBCHODNÍ ů
PR MYSLOVÉ KOMORYť
V souvislosti s možností vedení rejst íku soukromými registrátorв bв bвlo
možné de lege ferenda uvažovat i o možnosti p enesení podstatné části
rejst íkového íгení na notá e. Vгorem bв moha být úprava d dického ízení,
pop ípad exekučního íгení, kdв v tšina pravomocí v exekučním
Ě d dickém ě íгení bвla p enesena na exekutorв Ě notá e ě. Soud bв roгhodoval
jen skutkov složité v ci a p ípadné opravné prost edkв.
Osobn jsem гastánce koncepce vedení rejst íku soudв, avšak si dovedu
p edstavit i p enesení části pravomocí na notá e, jak jsem již výše uvedla.
Nejsem však гastánce možných úvah nad budoucí koncepcí vedení rejst íku
správními ú adв či obchodními a pr mвslovými komorami, nebo tím bв mohlo
dojít k úplnému registračnímu principu vedení rejst ík Ě nap . Holansko,kde
rejst ík od roku 1ř21 je veden obchodní a pr mвslovou komorou a je гaložen na
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registračním principu ě a ač bв odpov dnost гa гápis bвla p enesena na
гapisované subjektв, ochrana t etích osob a hodnov rnost гápis a tím i účelu
samotného rejst íku bв bвla podstatn snížena.
10.5. KONCEPCE SOUVISEJÍCÍ S OBCHODNÍM REJST ÍKEM
Tuto podkapitolu bвch oгnačila гa sb rnou a budu se гde гamýšlet nad
možnou budoucí úpravou obchodního rejst íku a instituty s ním souvisejícími. Na
jedné stran se pokusím shrnout možné гm nв, které bвlв v této práci naгnačenв,
na stran druhé se гam ím i na v ci dosud neгmín né.
Ve své praxi jsem se často setkávám s p ípadв, kdв obchodní společnost
je гrušena s likvidací rozhodnutím soudu, je jmenován likvidátor z ad jednatel
a následn se гe společnosti stane tvг.,,mrtvá společnost“, aniž bв bвla vвmaгána
z obchodního rejst íku a spis následn leží i n kolik let ve spisovn soudu, ani bв
likvidátor činil úkonв k likvidaci. Proto by bylo vhodné se zamyslet i nad
možnostmi, jak dosáhnout toho, abв likvidátor skutečn činil úkonв k likvidaci.
Vzhledem k poгitivním výsledk m dokládání listin do sbírkв listin na гáklad
uložení po ádkové pokutв bвch navrhovala i гde možnost uložit rejst íkovým
soudem likvidátorovi po ádkovou pokutu, pokud v určité lh t nepodá návrh na
výmaг společnosti г obchodního rejst íku, pop ípad bвch stanovila i možnost
lh tu soudem prodloužit, pokud bв likvidátor prokaгateln doložil, že likvidace
je skutkov a právn složitá, proto nelгe ve lh t návrh na výmaг podat, avšak
není nečinný a plní svoje povinnosti. Společnost, která je гrušená s likvidací
avšak není dosud vвmaгána г obchodního rejst íku, má stále právní subjektivitu a
ač úkonв bв m lв sm ovat k likvidaci společnosti, m že se stát, že osobв
jednající jejím jménem se mohou dopustit adв jak správních tak trestník delikt
nap . podvod . Od vodnit stanovení lh t k provedení likvidace lze také
z teleologického výkladu práva obchodních společností, kdв jak po fáгi гaložení
musí v určité lh t následovat fáгe vгniku Ě ř0 dn ode dne гaložení společnosti
nebo ode dne doručení živnostenského či jiného podnikatelského oprávn ní ě,
pak i po fáгi гrušení, bв v určité stanovené lh t m la následovat fáze výmazu
z obchodního rejst íku.
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P i srovnání propracovanosti českých a slovenských formulá , bв mohlo
být p ínosné se po vгoru soused inspirovat a i české formulá e o n co více
up esnit. Nap íklad pokud nahlédneme do českého formulá e č.ř a 13 a
slovenského č.7 a Ř, určené pro společnosti s ručením omeгeným, je na první
pohled patrný rozdíl v propracovanosti.223 Slovenský formulá č. 7 je jen pro
prvoгápis společnosti do rejst íku a tedв již v části navrhovatel je uvedena
kolonka jen pro fyzickou osobu, a tím nem že dojít k chybám jako u nás, kdy
návrh podá гaložená, avšak dosud nevгniklá společnost, a proto musí být íгení
гastaveno dle ust.§ 104 odst.1 o.s. . pro neodstranitelnou p ekážku íгení.
Poгitivn bвch vid la i kolonkв ohledn adres bвdlišt či sídel, kde je výslovn
uvedena možnost гapsat buď číslo orientační nebo popisné, u jednatel гp sob
jednání jménem společnosti a u prokurist гp sob jednání гa společnost. V české
právní úprav často podnikatelé hlavn гe гačátku nev d li, kam tyto údaje psát,
kdв nakonec se píší do části ,,společný text ke všem jednatel m“ či ,,společný
text ke všem prokurist m“. Proč tedв nemít i naše návrhв v této části p esn jší,
kdвž platí obligatornost гápisu jen гákonem stanovených skutečností a jiný než
tento text nelгe do ,,společného textu…“ uvést a často je to pro podnikatele
matoucí, a setkala jsem se i s p ípadв, kdв v této části uvád jí požadavek гápisu
právní skutečnosti, na гáklad které jim vгnikla či гanikla funkce apod. Velmi
inspirativní vidím i ,,kolonkв“ pro гápis informací ohledn p em n obchodních
společností. Slovenský formulá č. Ř se týká již požadavku гápisu гm n a
výmazu z rejst íku. Zastavila jsem se гejména v části гápisu likvidace, kde je
p ehledn uvedena kolonka pro datum vгniku a zániku likvidace, pro den vzniku
funkce likvidátora. ůno, lгe mít гa to, že pokud společnost vstoupí do likvidace
k určitému dni, гároveň k témuž dni roгhoduje o likvidátorovi Ě pop . soud ě a
den vzniku funkce lze dovodit z informací o vstupu do likvidace. ůvšak pokud je
likvidátor odvolán, či jinak mu гanikne funkce Ě nap . smrtí, odstoupením ě,pak
pro v tší právní jistotu t etích osob vidím tвto kolonkв poгitivn . U jednatele či
likvidátora právnické osobв jsou p ímo uvedenв kolonkв pro гápis fвгické
osobв, která tuto funkci гa právnickou osobu bude vвkonávat, což v naší právní
úprav formulá

nenaleгneme Ě г ejm bв se použila kolonka ,,doplňují text“

uvedená pod osobou likvidátora) a v roгporu se гákonem často ani ve výpisech

223

P ÍLOHů X: Formulá č.ř Ě ČRě a formulá č. 7 Ě SRě
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z obchodního rejst íku. P i porovnání seгnamu p íloh bвch op t kladn ji
hodnotila slovenskou úpravu pro její p esnost, kdв na roгdíl o našeho seгnamu
výslovn požaduje dokladв o prodeji podniku či jeho části, smlouvu o гastavení
obchodního podílu apod.
Za гamвšlení bв stálo, гda ponechat rejst íkové

íгení ve v cné

p íslušnosti krajských soud či v cnou p íslušnost p enést na okresní soudв,
stejn jak tomu u nás bвlo do 1.1.1řř6 a jak tomu je stále v ad

evropských

zemích. Tím by se odvolacím soudem stal krajský soud, nedocházelo by tak
k гat žování vrchních soud

a také bв došlo k urвchlení odvolacícho íгení,

nebo vrchní soudв jsou p ece jen dva a krajských soud je osm Ě s tím, že
rejst íkových soud je sedmě.
Inspirací bв mohla být výše uvedená novela GmbH –Gesetz, na základ
které došlo k гavedení povinnosti společníka podat návrh na гahájení
insolvenčního íгení nebo p ípadnou odpov dnost společník гa obchodní vedení
společnosti v p ípad , pokud společnost nemá žádného jednatele.
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11. ZÁV R

Jedním z cíl

této práce bвlo nastínit p ehledný a ucelený pohled na

obchodní rejst ík vedený českými krajskými soudв očima rejst íkového soudce,
jehož součástí je beг pochвbв i pov domost o historickém vývoji tohoto
institutu, vztah k evropskému právu a гahraničním právním úpravám, poгitivní i
negativní postoje a v neposlední ad i možné legislativní гm nв.
Hlavním cílem, který jsem si na гačátku této práce kladla a který bв m l
být jedním гe st žejních p ínos této práce, bвlo poгastavit se nad spornými
hmotn a procesn právními otáгkami souvisejícími s obchodním rejst íkem a
pokusit se o jejich hlubší právní výklad s možnostmi budoucího legislativního
ešení.
Mám-li shrnout problematiku současné hmotn právní a procesn právní
úpravy obchodního rejst íku, lгe jí vвtknout mnohé, avšak гároveň lгe
konstatovat, že novelami provedenými гejména гákonem 216/2005 Sb. Ě resp. i
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г.č.7ř/2006 Sb., účinnost 1.4.2006, odstraňujícím nedostatkв гákona 216/2005
Sb., ) a zákonem 7/2009 Sb., ( datové schránky a s tím související nový гp sob
v doručování v rejst íkovém íгení ě bвlo vвkročeno správným sm rem. Kladn
hodnotím гkrácení rejst íkových lh t, i kdвž na ad rejst íkových soud není
dostatek materiálních prost edk na pot ebný počet roгhodujících ú edník , což
zejména za doby letních dovolených, dlouhodobých nemocí, vede k tlaku na
roгhodující ú edníkв, natož abв stíhalв se гabývat neaktuálností starších výpis ,
гp sobených гejména

adou legislativních гm n obchodního гákoníku,

živnostenského гákona, či jiných p edpis

Ě гam nitelné firmв, neaktuálnost

v adresách гapsaných subjekt , p edm t podnikání, ada společností s ručením
omezeným s kapitálem 100 000,-Kč atd. ě. ůvšak k tomuto problému bв m lo
p ihlédnout spíš vedení soudu či ministerstvo p i p id lování finančních
prost edk na ,,pracovní sílв“.
Velká nejednotnost meгi rejst íkovými soudв panuje stále v otázce
p eгkumu notá ských гápis , v čem shledávám velké negativum гejména
z d vodu právní nejistotв podnikatel

v budoucí možné roгhodnutí soudu.

Musím se p iгnat, že s registračním principem rejst íkového íгení гavedeným
гákonem 216/2005 Sb., se гcela neгtotožňuji a hmotn právní soudní p eгkum bв
m l být гachován, avšak je nutné гároveň p iгnat, že pokud notá ský гápis má
vвšší kvalitu Ě tím mám na mвsli not. гápis dle ust.§ Ř0a not. ádu ě a notá
v гápisu uvedl, že p ijaté roгhodnutí považuje v souladu s právními p edpisв a
гakladatelskými dokumentв a nejedná se jen o osv dčení n jaké skutečnosti beг
гásahu notá e Ě tím mám na mвsli not.гápis nap .dle ust.§ 62 not. ádu ě, pak
soudní p eгkum je nadbвtečný224 a odpov dnost гa p ípadné neplatné roгhodnutí
nese notá . Úmвsl гákonodárce p enést část odpov dnosti na notá e je jist
poгitivní, avšak v praxi často soudu vвkládán nejednotn .
K urвchlení rejst íkového íгení také beгpochвbв p isp la povinnost
soudu učinit jen jednu výгvu k odstran ní vad podání a pokud není ve lh t
soudem stanovené vвhov no, návrh je odmítnut, proto se již nesetkáme se
situacemi, kdв od podání návrhu do skončení íгení uplвnulo i n kolik m síc či

224

Podrobn ji také v usnesení VS v Praгe гe dne 4.ledna 2010, č.j. 7 Cmo 37Ř/200ř-648.
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dokonce let. Zavedení гávaгných formulá
z pohledu soudu pro

bвch hodnotila jak poгitivn ,

p ehlednost o podaném návrhu a negativn pro adu

drobných chвb Ě nap íklad kolonkв, které jsou nadbвtečné – rozsah splacení
гákladního kapitálu u s.r.o.; neúplný seгnam dokládaných listinných d kaг ě.
Nedostatky v návrhu vedlв гejména od účinnosti гákona 216/2005 Sb.,
k odmítnutí v tšinв podaných návrh , nebo

soud od 1.7.2005 již nemohl

v rejst íkovém íгení učinit žádnou výzvu k odstran ní vad návrhu a doložení
listinných d kaг k prokáгání гapisovaných skutečností. Našt stí po necelém
roce bвl tento nedostatek odstran n již гmín nou novelou 7ř/2006 Sb., a soud
v rámci jedné výгvв musí podnikatele vвгvat na všechnв vadв návrhu. Pokud by
soud po již učin né výгv následn гjistil vadu návrhu, na kterou navrhovatele
nevвгval, nem že již po navrhovateli požadovat její odstran ní s poučením o
možném odmítnutí. Z vlastní praxe mohu íci, že ač г počátku, jak je to u
mnohých гm n, bвlo гejména гe stranв podnikatel , гavedení formulá
hodnoceno negativn , s odstupem n kolika je tomu však jinak.

P i srovnání

českého formulá e č.ř a 13 pro společnosti s ručením omeгeným se
slovenským formulá em č.7 a Ř pro společnosti s ručením omeгeným, musím
p iгnat, že slovenské formulá e jsou p ehledn jší a propracovan jší.
Novelou občanského soudního ádu provedenou гákonem č.7/200ř Sb.,
bвla provedena ,,revoluce“ v doručování a to гavedením tгv. datových schránek.
Tuto гm nu bвch hodnotila velmi poгitivn , nebo došlo nejen ke гrвchlení
styku s jinými orgánв ve ejné moci, ale i se samotnými účastníkв íгení a to i
p es negativní hodnocení гe stranв malých podnikatel nemajících internet, či
nečinných společností. V dnešní dob je p ístup na internet možný tém

na

,,každém kroku“, proto možnost nahlédnout do své ,, internetové poštovní
schránkв “ bв nem l být problém. Do budoucna jist i tвto osobв p iгnají této
гm n její výhodв.
Bohužel i p es гrвchlení rejst íkového íгení p ed soudв prvního stupn ,
ješt stále lгe negativn hodnosti гdlouhavý proces odvolacího íгení u vrchních
soud , čehož jsou si rejst íkové soudв v domв a často spoléhají, že navrhovatel
rad ji veгme návrh гp t, či mlčkв čeká, až bude návrh odmítnut či гamítnut a
následn podá návrh nový, dle p edstav rejst íkového soudu.
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Hlavní nedostatek současné právní úpravв spat uji v její roгt íšt nosti,
kdy zejména je právním normám vytýkána nekomplexnost, nejednotnost a
p ílišná stručnost s možností r гných výklad , avšak lгe doufat, že se blíгká na
lepší časв a nakonec bude p ijat samostatný гákon o obchodním rejst íku, na
kterém budou pečliv a гodpov dn pracovat jak odborníci г teorie, tak i praxe a
jeden z nejv tších současných problém

institutu obchodního rejst íku bude

odstran n.
Obecn platí, že pokud mám v úmyslu polemizovat s n jakou skutečností
a hledat nejlepší možné ešení, m la bвch mít možnost srovnání. V této práci
jsem proto pokládal гa nutné se také v novat obchodním registr m v jiných
evropských zemích. Z t chto úprav totiž lгe čerpat inspiraci a často je i čerpána,
jak dokaгují úvodní ustanovení adв d vodových гpráv. Lгe shrnout, že se velmi
blížíme sousední slovenské úprav a to гavedením formulá

Ě účinnost na

Slovensku k 1.4.2004 ě, гkrácením lh t, tak i možné budoucí úpravв obchodního
rejst íku v samostatném гákon , který je na Slovensku v účinný již od 1.2.2004.
V odborné literatu e гaгnívá ada roгdílných návrh a podn t , jakými
гm nami bв bвlo možné p isp t k гefektivn ní rejst íkového íгení. Často jsou
navrhovánв гm nв tak гásadního charakteru, které bв vedlв k p ebudování
celého institutu obchodního rejst íku. Mám na mвsli návrhв vedení rejst íku
soukromými registrátorв. Je nepochвbné, že íгení bв se tím jist ješt více
гkrátilo, avšak гa možnou cenu snížení kvalitв a v rohodnosti v zápis
v obchodním rejst íku a také p erušení již 140-ti leté historické tradice vedení
rejst íku soudв.
Domnívám se, že právní úprava obchodního rejst íku гažila období
častých a neuvážených гm n. Cesta k ideálnímu stavu institutu obchodního
rejst íku, s ucelenou a p ehlednou právní úpravou, rвchlým íгením, aktuálním
stavem zápisu v obchodním rejst íku a s ádným dokládáním požadovaných
listin do sbírkв listin, sice není ješt tak úpln na blíгku, nicmén v ím, že doba
častých a v ad

p ípad

neuvážených гm n je již гa námi a současnými

legislativními krokв se institut obchodního rejst íku p iblíží v blízké budoucnosti
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ke svému ideálu. Je nutné si p iгnat, že objektivní ideál v právu neexistuje, či já
jsem se s ním alespoň nesetkala a vždв se najdou kritici, jde jen o to, abвch jich
bвla jen nepatrná menšina.

12. RESUMÉ
BUSINESS REGISTER
SUBSTANTIVE LEGAL REGULATIONS OF BUSINESS REGISTER
PROCEDURAL LEGAL REGULATIONS OF BUSINESS REGISTER
BUSINESS ENVIRONMENT
COMMUNITY
BUSINESS REGISTER OPERATION

Business register is one of the basic institutions which have as the object
to provide safeness and transparency of business environment. Its main function
is to serve businessmen and community. It is often subjected to criticism because
of its complexity, some difficulties, slow operation, decision unpredictability,
discrepancy between records

and real situation, etc. This is the reason why

business register is taken as an obstruction to economic development and as an
argument which prevents foreign businessmen from investing.
The aim of this work is to provide an integral review of business register
institution, to show controversial regulations relating business register, to answer
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the questions whether business register operation is still the subject of justified
criticism and to try to offer perspective improvement of business register
operation.
This rigorous paper is divided into 13 chapters. The first chapter contains
the subject, the task and the aim, analysis methods and the description of the
whole rigorous paper composition. The second chapter presents the analysis of
business register historic development, because it is very important to look
through the past in order to provide the better analysis of present legal situation.
After this chapter important community regulation related to business register
and significant register acts are mentioned. Substantive and procedural legal
regulations of business register in the Czech Republic are presented in the forth
chapter and up to the eighth chapter. After the analysis of Czech business register
legal operation the analysis of foreign business register legal operation,
especially in Germany and Slovakia, is offered in the ninth chapter. The paper
conclusion presents some considerations regarding possible ways of perspective
improvement of business register operation, especially the improvement of
business register formation and better realization of business register objectives
and tasks.
The work reflects valid legal regulations on the date 1.7.2010.
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Zákon č.1/1Ř63 .г., jímž se uvádí obchodní гákoník
Zákon č.řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád
Zákon č.40/1ř64 Sb., občanský гákoník
Zákon č. 10ř/1ř64 Sb., hospodá ský гákoník
Zákon č. 72/1ř70 Sb., o n kterých opat eních týkajících se podnikového rejst íku
Zákon č. 513/1řř1 Sb., obchodní гákoník
Zákon č. 549/1991 sb., o soudních poplatcích
Zákon č. 56ř/1řř1 Sb., o Poгemkovém fondu České republikв
Zákon č. 23ř/1řř2 Sb., o Státním fondu kulturв České republikв
Zákon č. 21/1řř2 Sb., o bankách
Zákon č. 241/1řř2 Sb., o Státním fondu České republikв pro podporu a roгvoj České kinematografie
Zákon č.2Ř0/1řř2 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších гdravotních pojiš ovnách.
Zákon č. 301/1řř2 Sb., o Hospodá ské komo e České republikв a ůgrární komo e České republikв
Zákon č. 35Ř/1řř2 Sb., o notá ích a jejich činnosti Ěnotá ský ádě
Zákon č. 517/1řř2 Sb., o České tiskové kancelá i
Zákon č.5ř1/1řř2 Sb., o cenných papírech, ve гn ní do 30.4.2004
Zákon č.72/1řř4 Sb., kterým se upravují n které spoluvlastnické vгtahв k budovám a n které vlastnické vгtahв
k byt m a nebвtovým prostor m a doplňují n které гákonв Ěгákon o vlastnictví bвt ě
Zákon č.1Řř/1řř4 Sb., o vвšších soudních ú ednících
Zákon č.Ř7/1řř5 Sb., гákon o spo itelních a úv rních družstvech a n kterých opat eních s tím souvisejících a o
dopln ní гákona České národní radв č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daní г p íjm , ve гn ní poгd jších p edpis
Zákon č. Řř/1řř5 Sb., o státní statistické služb
Zákon č.24Ř/1řř5 Sb., o obecn prosp šných společnostech
Zákon č. Ř5/1řř6 Sb., o advokacii
Zákon č. 142/1996 Sb., kterým se m ní a doplňuje гákon č. 513/1řř1 Sb., obchodní гákoník, ve гn ní poгd jších
p edpis , a m ní гákon č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád, ve гn ní poгd jších p edpis
Zákon č. 77/1řř7 Sb., o státním podniku
Zákon č. 227/1řř7 Sb., o nadacích a nadačních fondech
Zákon č. 326/1řřř Sb., o pobвtu ciгinc na úгemí České republikв a o гm n n kterých гákon
Zákon č. 363/1řřř Sb., o pojiš ovnictví
Zákon č. 12Ř/2000 Sb., o obcích Ě obecní г íгeníě
Zákon č. 12ř/2000 Sb., o krajích Ě krajské г íгeníě
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obвvatel a rodných čísel
Zákon č. 157/2000 Sb., v platném гn ní o p echodu n kterých v cí, práv a гávaгk г majetku České republikв do
majetku kraj
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o гm n n kterých dalších гákon Ěгákon o elektronickém
podpisu)
Zákon č. 250/2000 Sb., o roгpočtových pravidlech úгemních roгpočt
Zákon č. 305/2000 Sb., o povodních
Zákon č. 370/2000 Sb., tгv. ,,velká novela“ obchodního rejst íku
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti Ě exekuční ádě
Zákon č. 23ř/2001 Sb., o České konsolidační agentu e
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, p ísedících a státní správ soud a o гm n n kterých dalších гákon
(zákon o soudech a soudcích)
Zákon č. 77/2002 Sb., гákon o akciové společnosti České dráhв, státní organiгaci Správa želeгniční dopravní
cestв a o гm n гákona č. 266/1řř4 Sb., o drahách, a гákona č. 77/ 1řř7 Sb., o státním podniku, ve гn ní
poгd jších p edpis
Zákon č.ŘŘ/2003 Sb., noveliгující obchodní гákoník
Zákon č. 1Řř/2004 Sb., o kolektivním investování
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Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ĚZPKTě
Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodá ském гájmovém sdružení ĚEHZSě
Zákon č.627/2004 Sb., o evropské společnosti
Zákon č. 216/2005 Sb., kterým se m ní гákon č. 513/1řř1 Sb., obchodní гákoník, ve гn ní poгd jších p edpis ,
гákon č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád, ve гn ní poгd jších p edpis , гákon č. 1Řř/1řř4 Sb., o vвšších
soudních ú ednících, ve гn ní poгd jších p edpis , a гákon č. 35Ř/1řř2 Sb., o notá ích a jejich činnosti Ěnotá ský
ádě
Zákon č. 57/2006 Sb., o гm n гákon v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Zákon č. 7ř/2006 Sb., kterým se m ní гákon č. Ř5/1řř6 Sb., o advokacii, ve гn ní poгd jších p edpis , a další
související zákony
Zákon č. 347/2007 Sb., kterým se m ní гákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
Ěexekuční ádě a o гm n dalších гákon , ve гn ní poгd jších p edpis
Zákon č. 125/200Ř Sb., o p em nách obchodních společností a družstev
Zákon č. 111/200ř Sb., o гákladních registrech Ě účinnost od 1.7.2010ě
Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se m ní гákon č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád, ve гn ní poгd jších p edpis , a
další související гákonв
Zákon č. 2Ř6/200ř Sb., гm na exekučního ádu a dalších p edpis Ě účinnost od 1.11.200řě

13.4.2. Podzákonná právní úprava ( zdroj ASPI):









Vвhláška č. 114/1ř64 Sb., ve гn ní гákon č.72/1ř67 a č.72/1ř70 a na íгení vládв ČSSR č.4Ř/1ř7Ř
Na íгení vládв ČSSR č.4Ř/1ř70 Sb., o vedení podnikového rejst íku pro obvod krajského soudu v Bratislav a pro
obvod m stského soudu v Bratislav
Na íгení vládв ČSSR č.ř1/1ř74 Sb., o organiгaci výrobních hospodá ských jednotek a jejich statutech
Instrukce ministerstva spravedlnosti, ze dne 30. srpna 1řř3,Čj. 106Ř/ř3 - OOD, kterou se vydává Vnit ní
kancelá ský ád pro okresní a krajské soudy
Na íгení vládв č. 503/2000 Sb., o Obchodním v stníku
Instrukce Ministerstva spravedlnosti гe dne 3.12.2001, č.j. 505/2001-Org., kterou se vydává vnit ní a kancelá ský
ád pro okresní, krajské a vrchní soudв
Vвhláška Ministerstva spravedlnosti č.250/2005 Sb., o гávaгných formulá ích na podávání návrh na гápis do
obchodního rejst íku
Vвhláška č.562/2006 Sb., kterou se stanoví гp sob p evedení listin do elektronické podobв, гp sob nakládání s
p evedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin Ěvвhláška o digitaliгaci obchodního rejst íkuě

13.4.3. Právní p edpisy EU (zdroj ASPI):









První sm rnice Radв гe dne ř.3.1ř6Ř, 6Ř/151/EHS o koordinaci ochranných opat ení гa účelem dosažení jejich
rovnocennosti ve Společenství, která jsou vвžadována v členských státech od společností ve smвslu čl.5Ř odst.2
Smlouvy, na ochranu zájm společník a t etích osob, Ú .v st.č.L065, 14/03/1ř6Ř, str.Ř-12, CELEX
Nr.31968L0151.
Čtvrtá sm rnice Radв гe dne 25.července 1ř7Ř, гaložen na čl.54 odst.3 písm.gě Smlouvв, o ročních гáv rkách
n kterých forem obchodních společností Ě 7Ř/660/EHSě, Ú .v st.č.L 222, datum:0Ř/14/7Ř, str.11-31, CELEX Nr.
3197L0660.
Sedmá sm rnice Radв гe dne 13.června 1řŘ3,гaložená na čl.54 odst.3 písm.gě Smlouvв, o konsolidovaných
účetních гáv rkách Ě Ř3/Řř1/EHSě, Ú .v st.č.L 1ř3 г 18.7.1983, str.1-17, CELEX Nr.31983L0349.
Jedenáctá sm rnice Radв гe dne 21.prosince 1řŘř o гve ejňování poboček vвtvo ených v členském stát
n kterými formami společností ídících se právem jiného členského státu Ě Řř/666/EHSě, Ú .v st.č.L 3ř5
z 30.12.1989, str.36-39, CELEX Nr. 31989L0666.
Sm rnice 2003/5Ř/ES, гe dne 15.7.2003, kterou se m ní sm rnice Radв 6Ř/151/EHS, pokud jde o požadavkв na
гve ejn ní týkající se n kterých forem společností, CELEX Nr.32003L005Ř.
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Sm rnice Radв 2003/10ř/ES гe dne 25.listopadu 2003 o právním postavení státních p íslušník t etích гemí, kte í
jsou dlouhodob pobývajícími reгidentв
Sm rnice Evropského parlamentu a Radв 2004/3Ř/ES гe dne 2ř.dubna 2004 o právu občan Unie a jejich
rodinných p íslušník svobodn se pohвbovat a pobývat na úгemí členských stát , o гm n na íгení ĚEHSě č.
1612/6Ř a o гrušení sm rnice 64/221 EHS, 6Ř/360/EHS, 72/1ř4/EHS, 73/14Ř/EHS, 75/34/EHS, ř0/365/EHS a
93/96/EHS.

13.4.4. N mecká právní úprava:










Gmbh Gesetz z roku 1892
AktienGesetz
Handelsgesetzbuch
Verordnung über das Handelsregister (HRV) ze dne 12.8.1937
Handelsgesetzbuch ( HGB) ze dne10.5.1897
Gesetz über die Angelegenheiten der freiwiligen Gerichtsbarkeit ze dne 17.5.1898
Verordnung über das Unternehmenregister ( Unternehmensregisterverordnung – URV) ze dne
26.2.2007
Verordnung über die Übertragung der Führung des Unternehmensregisters und die Einreichung
von Dokumenten beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers ze dne 31.12.2006
Bürgerliches Gesetztbuch (BGB) z roku 1896

13.4.5. Slovenská právní úprava:







Zákon č. řř/1ř63 Zb.г., občanský soudní ád Ě občanskв súdnв poriadokě
Zákon č.513/1řř1 Zb.г. obchodní гákoník Ěobchodný гákonníkě
Zákon č. 71/1řř2 Zb.г. o soudních poplatcích Ě o súdnвch poplatkáchěZákon č.Ř0/1řř2 Zb.г. o sídlech a obvodech
soud Slovenské republiky
Zákon č. 530/2003 Zb.г. o obchodním rejst íku Ě o obchodnom registriě
Zákon č. 54ř/2003 г.г., o súdnвch úradníkoch
Vвhláška ministerstva spravedlnosti č. 25/2004 Zb.г., kterou se stanoví vгorв tiskopis pro podání návrh na
zápis do obchodního rejst íku a seгnam listin, které je pot ebné k návrhu na гápis p iložit

13.4.6. Francouzská právní úprava:



Dekret č.Ř4-406 o obchodním a společenském rejst íku
Zákoník soudní organiгace č. Ř7-550

13.5. JINÉ ZDROJE (internet):





http://www.beck-online.cz
www.portal.gov.cz
www.justice.cz
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MnCYvvNpqK8J:www.aplikovanepravo.cz/clankypdf/44.pdf+hosp
od%C3%A1%C5%99sk%C3%BD+z%C3%A1kon%C3%ADk&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjz40gpbX
95ICEPxyM_wHOqEiOTXdWIbyifBH6x0DUSr9tuHqk0AUNUDtmVsvBcrtYVRUOPmAN7hfo1kituhtdZo_Ck
VM46Yi4_dxts03sJq4N0goSXMFSCrJ4JJPtGoH2TKHj&sig=AHIEtbQCcZ3VzJxWYRGN_mvkf2vk_MVskw









http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_konsolida%C4%8Dn%C3%AD_agentura
http://cizinci.wordpress.com/2008/10/18/clenove-evropske-unie/
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_rada
http://www.nemeckepravo.cz/2/37-nemecke-pravo-obecne
http://www.jusline.de/Handelsgesetzbuch_(HGB).html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
http://www.jusline.de/Aktiengesetz_(AktG).html
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http://www.jusline.de/GmbH-Gesetz_(GmbHG).html
http://www.gesetze-im-internet.de/awg/
http://www.gesetze.2me.net/agbg/index.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Federace
http://www.exportdosrn.cz/40-prakticke -informace/100251-nemecke-pravo.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Workflow
http://de.wikipedia.org/wiki/Handelsregisterverordnung
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/nemecko/prirucka-jak-podnikat
http://dejure.org/gesetze/FGG
www.srovnavacipraco.cz/texty/regsrovtab.htm
www.justice.gov.sk
http://www.srovnavacipravo.cz/texty/regd84406.htm
http://www.srovnavacipravo.cz/texty/zso.htm
http://www.srovnavacipravo.cz/texty/registrfr.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Companies_House
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/registry-databaze
http://praha.trade.gov.pl/cz/aktualnosci/article/a,1379,Polsky_soudni_rejstrik.html
http://www.im.hu/?katid=2&id=53&mi=2
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rusko/rejstriky-pravnicke-fyzicke-osoby-rusko/1000580/50534/
http://www.obchodni-rejstriky.cz/cz/zbytek-evropy/svycarsko.html
http://www.obchodni-rejstriky.cz/cz/zbytek-evropy/chorvatsko.html
www.beck.on-line.cz
http://www.portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5263&d=312091
http://translate.google.cz/#
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14. SEZNAM P ÍLOH
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ÍLOHů ů:
ÍLOHů B:
ÍLOHů C:
ÍLOHů D:
ÍLOHů E:
ÍLOHů F:
ÍLOHů G:
ÍLOHů H:
ÍLOHů I:
ÍLOHů J:
ÍLOHů K:
ÍLOHů L:
ÍLOHů M:
ÍLOHů N:
ÍLOHů O:
ÍLOHů P:
ÍLOHů Q:
ÍLOHů R:
ÍLOHů S:
ÍLOHů T:
ÍLOHů U:
ÍLOHů V:
ÍLOHů W:
ÍLOHů X:

Výpis z obchodního rejst íku:
Obchodní společnosti a družstva
Výpis z obchodního rejst íku:
Zahraniční osoba
Výpis z obchodního rejst íku:
Fyzická osoba
Výpis z obchodníiho rejst íku:
Státní podnik
Výpis z obchodního rejst íku:
P ísp vková organiгace
Výpis z obchodního rejst íku:
Hospodá ská komora
Výpis z obchodního rejst íku:
Zam stnanecká pojiš ovna
Výpis z obchodního rejst íku:
Zajiš ovací fond
Výpis z obchodního rejst íku:
Státní fond kultury
Výpis z obchodního rejst íku:
Garanční fond
Výpis z obchodního rejst íku:
Fond pojišt ní vklad
Výpis z obchodního rejst íku:
Zajiš ovací fond družstevních гáložen
Výpis z obchodního rejst íku:
Poгemkový fond ČR
Výpis z obchodního rejst íku:
Státní fond ČR pro podporu a roгvoj kinematografie
Výpis z obchodního rejst íku:
Komoditní burza
Výpis z obchodního rejst íku:
ůkciová společnost České dráhв
Výpis z obc hodního rejst íku:
Správa želeгniční dopravní cestв
Výpis z obchodního rejst íku:
ČTK
Výpis z obchodního rejst íku:
St edisko cenných papír
Výpis z nadačního rejst íku
Výpis z rejst íku obecn prosp šných společností
Výpis z rejst íku společenství vlastník jednotek
Kontakt na obchodní rejst íkв v гahraničí
Formulá č.ř Ě ČRě a formulá č.7 ĚSRě
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