
Abstrakt 

 

Tato práce se zabývá porovnáním britské společnosti „private company limited by 

shares se společností s ručením omezeným podle českého práva. Práce je rozčleněna na dvě 

základní části s tím, že první část se týká především britského práva a druhá část se zaměřuje 

na právo české. Diplomová práce je koncipována jako komparatistická práce, jejíž hlavním 

cílem je porovnání obou společností ve vybraných právních otázkách. K porovnávání tedy 

dochází v obou částech práce, protože v jednotlivých částech jsou nejdříve společnosti 

vymezeny vůči ostatním formám společností v jejich právních řádech a posléze dochází ke 

srovnání těchto znaků či rysů společností s obdobným typem společnosti v druhém právním 

řádu.  

V britské části se společnost private company limited by shares porovnává podle jejích 

typizujících znaků. Hlavní znaky, na základě kterých je britská společnost porovnávána, jsou: 

a) společnost je „private“ b) jedná se o společnost s omezeným ručením c) společnost má 

ručení omezené na akcie. V první části je rovněž diskutována oddělená právní subjektivita 

společnosti od jejích společníků. V české části práce je za základ položena právní úprava 

společnosti s ručením omezeným podle českého práva společností. První dvě kapitoly se 

zabývají historickým pozadím a vývojem společnosti s ručením omezeným a jejími obecnými 

znaky. Další kapitoly se zabývají konkrétními znaky, typizují společnost v rámci českého 

práva společností. Jedná se o základní kapitál a jeho minimální výši, vklad a jeho minimální 

výši, převoditelnost obchodního podílu, dodatek obchodní firmy a základní strukturu orgánů 

ve společnosti s ručením omezeným ve srovnání s private company limited by shares. 

Společnosti se rozvíjeli v rámci dvou právních řádů a dvou rozdílných právních kultur, 

což předurčilo jejich rozdílný koncept. Společnost s ručením omezeným byla ovlivněna 

především německou právní úpravou, která na konci devatenáctého století vytvořila umělou 

konstrukci nové společnosti. Britská společnost procházela pozvolnějším právním vývojem. 

V závěru práce je poukázáno na konkrétní diferenciace mezi společnostmi a je 

zvažován pravděpodobný právní vývoj v rámci evropského prostoru, především v souvislosti 

mezi britským a českým právem společností. 

 


