
Resumé: 

 

Téma této práce jsem si zvolila především z důvodu velké oblíbenosti společnosti s ručením 

omezeným, která je formou společnosti vhodnou především pro malé a střední podnikání, a 

také kvůli praktické využitelnosti znalosti této problematiky. Podnikatelé i jiné subjekty práva 

se setkávají se společností s ručením omezeným v běžném životě téměř denně a velmi často 

se s vidinou zisku na jejím podnikání účastní. Znát práva a povinnosti z této účasti plynoucí je 

proto velmi důležité a nápomocné. 

 

Hlavním cílem této práce je co nejuceleněji popsat postavení společníka ve společnosti 

s ručením omezeným. Jednotlivá práva a povinnosti, i když popsaná v samostatných 

kapitolách, je však potřebné chápat v souvislostech a nahlížet na ně jako na celek.  

 

V úvodní kapitole jsem se nevyhnula charakteristice obchodní společnosti jako subjektu 

obchodního práva a poté obecnému popisu povahy a specifik společnosti s ručením 

omezeným. Meritem práce je však detailní rozbor konkrétních práv a povinností společníka, 

která jsem navíc logicky rozdělila na majetková a nemajetková. Toto oddělování nemůže být 

vždy zcela striktní, proto například zákaz konkurence řadím do kapitoly s názvem povinnost 

loajality a pojímám ho jako jeden z jejích projevů. Do jednotlivých kapitol jsem začlenila i 

související práva a povinnosti společníka v postavení ovládající osoby nebo účastnícího se na 

společnosti začleněné do koncernu. Při nastínění nejasností a problémů, které úprava 

společnosti s ručením omezeným vyvolává, jsem se snažila zaujmout k nim stanovisko a také 

zmínit návrh zákona o obchodních korporacích, který je často reflektuje i řeší.  

 

Stávající český obchodní zákoník bude tedy s největší pravděpodobností brzy nahrazen.  To je 

důvodem, proč jsem na konec své práce zařadila samostatnou kapitolu o návrhu zákona o 

obchodních korporacích. V této kapitole se věnuji novým zásadám, na kterých bude návrh 

založen, i konkrétním změnám, které přinese.  

 

Téma práv a povinností společníků ve společnosti s ručením omezeným je velmi rozsáhlé, ale 

přesto v zákoně relativně komplexně upravené. Na otázky, které teorie řešila, dostáváme až 

nečekaně jednotné odpovědi, a to od samotných teoretiků i soudní praxe. Upozornila bych, že 

problémy dnešní úpravy práva společnosti s ručením omezeným často způsobuje velmi přísná 



transpozice evropského práva, kterou český zákonodárce na mnohých místech uplatňuje i na 

vztahy, na které se vztahovat nemá.  

 

Návrh zákona o obchodních korporacích však stojí na principu přímo opačném a jeho hlavní 

snahou je racionálnější zapracování evropského práva, liberalizace a důraz na smluvní 

volnost. Právě v oblasti práva společnosti s ručením omezeným se tyto tendence projeví velmi 

viditelně. Návrh tolik zmiňovaného zákona tedy hodnotím velmi kladně a věřím, že v případě 

jeho přijetí česká společnost s ručením omezeným v soutěži právních řádů uspěje. 

 

 

 

 

 

 

 


