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Úvod 

 

Práce je rozčleněna na dvě základní části. V té první se jedná o zhodnocení a 

vysvětlení britské obdoby společnosti s ručením omezeným, tedy private company 

limited by shares v jejím historickém a srovnávacím kontextu především s dalšími typy 

společností ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Společnost je dále 

komparována s obdobnou společností podle českého práva, tedy se společností 

s ručením omezeným a v určitých otázkách, především v problematice týkající se akcií, 

je britská společnost porovnávána i s českou akciovou společností. Ve druhé části, 

týkající se českého práva společností, jde především o vysvětlení základních rysů 

společnosti s ručením omezeným a opět jejím porovnáním, ať už s ostatními typy 

společností podle obchodního zákoníku nebo s obdobou této společnosti podle práva 

britského, tedy s private company limited by shares (v českém překladu „soukromá 

společnost s ručením omezeným na akcie“).  Za další v zásadě pomocnou část práce je 

možné považovat úvodní ustanovení, která jsou nazvána: úvod, metoda práce, 

systematika první a druhé části a cíl práce. I když se tato pomocná část práce nezabývá 

samotnou komparatistikou, je důležitá pro základní uvedení do problematiky, stanovení 

metody zpracování, vytvoření přehledu o struktuře práce a vytyčení cíle. 

Česká právní úprava byla historicky ovlivněna především německou právní 

úpravou, která v 19. století víceméně uměle vytvořila novou právní formu společnosti.  

Důvodů, které k tomu vedly, bylo vícero. Mezi ty nejdůležitější lze zařadit, že v roce 

1884 došlo k zpřísnění předpisů akciové společnosti a zároveň určitá „neatraktivita“ 

veřejných obchodních a komanditních společností, kde společníci ručili celým svým 

majetkem.1 V tomto prostředí, které bylo charakterizováno rozvojem kapitalismu, bylo 

třeba vytvořit novou entitu, která by více odpovídala potřebám tehdejšího 

podnikatelského stavu. Na těchto základech byla na konci 19. století vytvořena nová 

forma obchodní společnosti – společnost s ručením omezeným, která v sobě spojovala 

prvky velmi atraktivní, jednalo se především o spojení relativně nízké výše zákonem 

                                                 

1 Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha: 
ASPI, a. s., 2006, s. 47. 



3 

 

předepsaných vkladů do společnosti a omezeného ručení společníků jen do výše 

splacení těchto vkladů.2 

Naproti tomu private company limited by shares se vyvíjela na této doktrinálně 

legislativní konstrukci nové formy společnosti zcela nezávisle a k určitým změnám 

v pojetí práva společností docházelo pozvolněji a přirozeněji. Proto je dnes i přes 

výrazné unifikační snahy, vycházející z ovlivňování jednotlivých právních řádů mezi 

sebou, popřípadě z obecné harmonizační snahy práva v evropském prostoru, stále velmi 

těžké tyto dvě společnosti komparovat. Na druhou stranu obě společnosti plní obdobnou 

společenskou funkci, a proto se zdá být namístě se o jejich srovnání pokusit. Systém, 

jakým je takto učiněno, je podrobněji rozpracován v metodě práce a především 

v systematice práce, ve které je popsána struktura diplomové práce a jednotlivé otázky, 

kterými se bude zabývat. Jelikož je právo dynamický proces, který se v čase neustále 

vyvíjí, je dílčím způsobem nahlíženo i do minulosti, pokud je třeba nastínit historický 

vývoj určitého institutu, ale rovněž i do budoucnosti především české právní úpravy, 

která se v budoucnu pravděpodobně vydá směrem samostatného zákona o 

společnostech, jako můžeme vidět i v jiných evropských právních řádech. Návrh zákona 

o společnostech a družstvech3 může být v několika málo letech účinnou legislativou, 

která nahradí nynější právní úpravu v obchodním zákoníku. Avšak protože se jedná 

pouze o návrh, nebylo by vhodné zpracovávat jeho obsah do přílišné hlouby, jelikož 

ještě může dojít k výrazným změnám, pokud tedy vůbec dojde k jeho schválení. Proto 

je k návrhu přihlíženo pouze v dílčích otázkách a okrajově, spíše pro nastínění 

koncepčních záměrů, kterými se česká legislativní činnost vydává.  

 

Metoda práce 

 

Metoda práce, jak už vyplývá ze zadání diplomové práce, je především 

srovnávací. Tato práce si rozhodně neklade za úkol zpracovat danou problematiku 

                                                 
2 Tamtéž. 
3 Možné dohledat na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_zakona_o_obchodnich_korporacich_2011.pdf 
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v uceleném historickém kontextu. To není možné už pro rozsah práce ani pro zvolené 

téma, které se především zaměřuje na srovnání a vysvětlení funkcí a rozdílů 

jednotlivých institutů v britském a českém právu. K historickému srovnání dochází 

především v těch částech diplomové práce, kde je zajímavý historický vývoj v čase 

nebo je třeba nastínit historické pozadí. Tato práce rovněž není koncipována jako 

komplexní zpracování dvou forem společností podle dvou právních řádů. Jde pouze o 

vybrání konkrétních kapitol, které jsou důležité pro odlišení těchto společností od svých 

„konkurentek“ v daném právním řádě.  Jde tedy o vyzdvižení hlavních 

charakteristických znaků jednotlivých typů společností, jejich rozbor a srovnání 

s ostatními formami společností daného právního řádu a stejně tak o porovnání dvou 

obdobných společností (přinejmenším naplňující podobnou společenskou funkci) ve 

dvou různých právních řádech, ale rovněž i ve dvou právních systémech. Je třeba si 

uvědomit, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska spadá do 

angloamerické právní kultury, která se vyznačuje specifickými znaky, které se leckdy 

velmi odlišují od kontinentální právní kultury. Rozdílné historické pozadí, jednotlivé 

vlivy i různé právní principy vytváří diferenciaci mezi těmito právními systémy a tyto 

vlivy se často projevují i v rozdílném chápaní jednotlivých institutů, které se na první 

pohled mohou zdát stejné. Tato práce má tedy za úkol především vymezit základní 

charakteristické znaky jednotlivých společností (tedy české společnosti s ručením 

omezeným a britské private company limited by shares) a porovnat je s nejvíce 

konkurujícími formami společností ve svých právních řádech a posléze tyto dvě 

společnosti v dílčích otázkách komparovat mezi sebou. Dílčí otázky jsou vybírány 

dvěma způsoby. První způsob je, že jsou vybírány instituty, či znaky, které určitým 

způsobem charakterizují danou společnost v jejím právním řádu. Druhý způsob spočívá 

ve výběru znaků, popřípadě institutů, které jsou odlišné u obdobných typů společností 

v jednotlivých právních řádech. Upřednostněna je samozřejmě kombinace obou těchto 

způsobů, tedy že se jedná o znak, který typizuje danou společnost ve svém právním řádě 

a posléze je možné tento znak porovnat s úpravou společností podle druhého právního 

řádu. Každá diferenciace avšak nebude komparována ze dvou základních důvodů. První 

je, že by v prvé řadě muselo dojít k ucelenému, komplexnímu vysvětlení a popsání jak 

britské tak české formy společnosti, což rozsah této práce nedovoluje, a proto jsou 

komparovány pouze dílčí, vybrané otázky, které se z hlediska srovnávacího zdají býti 
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nejzajímavější. Druhý, neméně závažný je, že v britském či českém právu společností se 

vyskytují instituty, které nejsou druhému právnímu řádu známé a nelze je tedy 

srovnávat. 

 

Systematika první části – britská část 

 

Jak bylo výše zmíněno, diplomová práce se člení na 2 hlavní části – první část se 

týká britské soukromé společnosti s ručením omezeným na akcie (private company 

limited by shares – v textu bude spíše používán tento původní nepřeložený název 

společnosti z důvodů zřetelnosti – český překlad by mohl být v určitých pasážích spíše 

matoucí) a druhá část práce se zabývá českou společností s ručením omezeným. V první 

části je systematika komparace přehledně řazena a vyplývá už z názvu diplomové práce. 

Jedná se tedy o srovnání: 

a) „private company“ s „public company“ („soukromé společnosti“ a „veřejně 

obchodovatelné společnosti“ )  

b) „limited“  s „unlimited“ (s ručením omezeným a s ručením neomezeným) 

c) „by shares“ s „by guarantee“ (akciemi a garancí) 

Tímto srovnáním dochází k vysvětlení právní formy private company limited by 

shares v jejích hlavních znacích a k odlišení od ostatních forem společností v britském 

právu a rovněž k dílčímu srovnání této formy společnosti s českými společnostmi, tedy 

především se společností s ručením omezeným, v určitých znacích ale i s akciovou 

společností. Dochází zde tak například ke srovnání pojetí rozdělení společností na 

private companies a public companies se způsobem rozdělení společností podle českého 

práva nebo ke srovnání způsobu ručení společníků v private company limited by shares 

a ve společnosti s ručením omezeným podle českého práva. Na začátku první části této 

práce je rovněž uveden základní nástin struktury a uspořádání britského práva, 

především je zdůrazněna jeho odlišnost od práva českého a dílčím způsobem je i 

zmíněno historické pozadí právní úpravy a současný vývoj práva společností. Na závěr 

britské části je diskutována oddělená právní subjektivita společnosti od jejích 

společníků, její vznik, prostředky, kterými se jí v britském právním prostředí vyhýbá a 
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především způsob, kterým dochází k jejímu, terminologií britského práva, „pronikání“ 

či „prorážení“. 

 

Systematika druhé části – česká část 

 

V druhé části této práce je za základ položena česká právní úprava, tedy 

společnost s ručením omezeným podle českého obchodního zákoníku. V první kapitole 

je proveden stručný historický nástin vzniku společnosti v rámci středoevropského 

právního prostředí. Především je zde popsáno, kde společnost s ručením omezeným 

vznikla, jaké důvody vedly k jejímu vzniku a jakým způsobem se dostala do českého 

právního řádu.  

Ve druhé kapitole je společnost s ručením omezeným popsána ve své obecné 

rovině. Jsou zde popsány a vymezeny základní obecné rysy této společnosti. Tato část 

práce si neklade za úkol, charakterizovat společnost s ručením omezeným ve svých 

odlišujících znacích od ostatních forem společností, ale vysvětluje obecné znaky 

společností všem společnostem společné, či určité skupině společností společné. Jde do 

určité míry o vymezení teoretických pojmů, se kterými pracuje český obchodní zákoník 

a které by neměly být přehlédnuty.  

Další kapitoly druhé části této práce se zabývají jednotlivými charakteristickými 

znaky společnosti s ručením omezeným, které jí typizují v rámci českého právního řádu 

a tím od ostatních forem společností odlišují a zároveň dochází ke srovnání těchto 

znaků s nejvíce podobnou společností podle práva britského, tedy s private company 

limited by shares. Výčet kapitol ovšem není koncipován tak, aby obsáhl každý 

jednotlivý rozdíl mezi českou a britskou společností. Místo toho jsou vyzdviženy jen 

některé znaky. Jsou vybírány takové znaky, které jsou výrazné v rámci českého 

právního řádu a relevantně odlišující společnost s ručením omezeným od ostatních 

forem společností a zároveň jsou často odlišné od způsobu pojetí u společnosti private 

company limited by shares podle práva britského. 

Třetí kapitola druhé části této práce se zaměřuje na základní kapitál a jeho 

rozdílné pojetí s ohledem na jeho minimální výši, důvody vytváření a udržení 
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základního kapitálu v českém právu a britském právu společností. Na konci této 

kapitoly je i nahlédnuto na způsob řešení této problematiky v kontextu se společností 

s ručením omezeným podle nově připravovaného zákona o společnostech.  

Další kapitolou, čtvrtou, je kapitola zabývající se vkladem do společnosti a jeho 

minimální výší. Vklad je zde především rozebrán s ohledem na rozdílný význam pojmu 

vklad, který obchodní zákoník používá ve svých jednotlivých ustanoveních. Poté je 

legislativní východisko tohoto institutu porovnáno s přístupem podle britského práva, 

protože rozdílnost mezi oběma přístupy nespočívá jen v minimální výši vkladu, kterou 

je společník povinen vnést do společnosti, ale i v dalších teoreticko-legislativních 

konstrukcích na kterých jsou obě společnosti postaveny.  

Pátá kapitola druhé části je věnována převoditelnosti obchodního podílu 

v českém obchodním právu a srovnání jakým způsobem je u společnosti private 

company limited by shares omezen či neomezen převod podílu podle práva britského.  

Šestá kapitola druhé části se zabývá dodatkem obchodní firmy u společnosti 

s ručením omezeným. Tento znak byl vybrán, protože v obou právních řádech odlišuje 

zde srovnávané společnosti od ostatních forem společností formálním způsobem a činí 

je tak jednoduše rozpoznatelné. V této kapitole již nejsou podrobněji rozebírány, jaké 

dodatky jsou uváděny u britské obdoby společnosti s ručením omezeným, jelikož je tato 

materie rozvedena jako součást rozlišení mezi společnostmi „private“ a „public“ podle 

britského práva společností a je zde jen na závěr obecným způsobem charakterizován 

přístup k dané problematice v rámci obou právních řádů.  

Poslední, sedmá, kapitola se zabývá zevrubným nástinem struktury orgánů 

jednotlivých společností. Nejedná se tedy o podrobný rozbor jednotlivých orgánů 

společnosti. Smyslem této kapitoly je pouze ukázat rozdíl v koncepčním pojetí struktury 

orgánů v britském a českém právu v souvislosti se srovnávanými společnostmi. 

 

Cíl práce 

 

Cíl práce byl již do značné míry vymezen v předchozím textu, ale jedná se o 

natolik důležitou součást diplomové práce, že je třeba ho na tomto místě shrnout. Cílem 
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práce tedy je srovnání vybraných otázek u private company limited by shares podle 

britského práva a společnosti s ručením omezeným podle práva českého. Cílem práce 

není hluboká analýza těchto institutů, jde o prácí komparatistickou, která si klade úkol 

srovnání vybraných otázek u dvou společností upravených ve dvou značně rozlišných 

právních řádech. Práce si rovněž neklade za úkol srovnat komplexně obě tyto 

společnosti. Jaké otázky byly vybrány, je uvedeno v systematice jednotlivých částí 

práce – práce se skládá z části týkající se britského práva a části týkající se českého 

práva. V obou ovšem dochází ke komparování vybraných otázek s úpravou v druhém 

právním řádu. Důvod, proč je práce rozložena na část českou a britskou je, že v rámci 

každého právního řádu specifikují pojednávané společnosti ve většině případů 

diametrálně rozdílné znaky. Proto se práce v obou svých částech snaží nejprve 

vyzdvihnout znaky, které charakterizují (typizují) danou společnost ve svém právním 

řádu a posléze se snaží porovnat právní úpravu v jednom právním řádu s právní úpravou 

ve druhém. Pokud by došlo ke sjednocení obou částí, práce by se stala nepřehlednou. 

Práce si ovšem neklade za úkol vybrat všechny znaky, které typizují danou společnost 

v konkrétním právním řádu, ale jsou vybrány pouze takové, které jsou autorem 

považovány za důležité, popřípadě zajímavé pro pozdější srovnání s úpravou v druhém 

právním řádu. Cílem práce rovněž není zpracovat problematiku z hlediska komplexního 

historického pohledu. Historické souvislosti jsou uváděny pouze v souvislosti s 

uvedením do problematiky, popřípadě v situaci, kdy je z nějakého důvodu zajímavé 

provést historický náhled. V této práci ale nebudou historické souvislosti uváděny 

v přebytečné míře, protože se především jedná o srovnání dvou společností ve dvou 

právních řádech podle práva britského a českého účinného v současné době. 
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1. část: Private company limited by shares  

 

1. 1. Historický náhled a recentní vývoj britského práva společností 
 

Je důležité si uvědomit, že struktura britského práva je rozdílná od struktury 

práva českého. V rámci britského právního řádu, právo společností není součástí 

obchodního práva, ale jedná se o samostatné právní odvětví. Společnosti jsou tak 

upraveny v samostatném zákoně, který se nazývá Companies Act (v překladu zákon o 

společnostech). Tento stav je historicky velmi dlouho trvající a vychází především 

z toho, že britské právo je založeno na „case law“ (tedy na soudních rozhodnutích), 

jakožto závazném formálním pramenu práva ve formě precedentu, v případě, že soudní 

rozhodnutí je originální a prvotní v konkrétním právním případě. Jelikož zde neexistují 

kodifikace, jak je známe z kontinentální právní kultury, nedošlo zde ani k vyčlenění 

práva společností z obchodního práva, ale došlo pouze k tomu, že v 19. století se poprvé 

vydal předpis sjednocující dosavadní rozhodovací praxi soudů a tím se posílila právní 

jistota ve státě (existovala zde i spousta protichůdných soudních rozhodnutí ve velmi 

podobných případech). Tím původní rozhodnutí soudu získala formu zákona a převahu 

nad těmi rozhodnutími, která do zákona včleněna nebyla. Zákon se totiž při aplikaci 

práva upřednostňuje před soudními rozhodnutími. Současný zákon o společnostech 

pochází z roku 2006 (Companies Act 2006) a je výsledkem reformní snahy, která ve 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska probíhala už od začátku nového 

milénia. Zákon, ač byl schválen britským parlamentem už v roce 2006, v účinnost 

v celém svém rozsahu vstoupil až roce 2009 a od začátku byl a stále je podrobován 

rozsáhlým diskusím v odborných kruzích. Pokud jde o samotný zákon i jeho koncepční 

řešení je značně odlišné od způsobu, jakým je právo společností řešeno v českých 

podmínkách. Zatímco v českém obchodním zákoníku je společnost s ručením 

omezeným zpracována relativně samostatně (vyjma například společných ustanovení o 

společnostech nebo určitého počtu odkazů na úpravu akciové společnosti), v britském 

zákoně o společnostech jsou společnosti v zásadě zpracovány jednotně a například 

distinkce mezi tím, která společnost je „private“ a která „public“, je uvedena jen 

v jediném paragrafu. Je třeba dodat, že v některých dalších paragrafech jsou pro určité 
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situace uvedeny rozdílné podmínky pro  private companies a pro public companies, 

avšak počet těchto ustanovení je v menšině a naopak ve většině převažují ustanovení, 

která se aplikují na obě formy společností.  

V následujících kapitolách se bude výklad zaměřovat na analýzu tří základních 

znaků britské private company limited by shares a to: a) že jde o společnost, ve které je 

ručení omezené na akcie b) jedná se o „private company“ c) jedná se o společnost, ve 

které je omezené ručení společníků. 

 

1. 2. Ručení omezené garancí ve srovnání s ručením omezeným na akcie 
 

Ručení omezené „garancí“ je institut, který v českém právu společností nemá 

svůj ekvivalent.  Význam garance je vymezen § 3 odst. 3 zákona o společnostech z roku 

2006, který stanovuje, že pokud se společníci zavázali přispět do jmění společnosti 

určitou částkou jen pro případ jejího úpadku, jedná se o společnost s ručením 

omezeným garancí (§ 3 odst. 3 Companies Act 2006). Znamená to tedy, že společníci 

nevkládají do společnosti prostředky při jejím vytvoření nebo při jejím chodu, ale pouze 

se zavážou, že v případě, že společnost půjde do likvidace, přispějí určitou částkou, 

která byla stanovena při založení společnosti, na pokrytí jejích závazků. Společnost 

s ručením omezeným garancí nemůže být vytvořena jako (nebo se stát) společnost se 

základním kapitálem (§ 5 odst. 1 Companies Act 2006). V rámci procesu legálního 

ustanovování společnosti musí být předložen dokument nazývající se „prohlášení o 

garanci“, kde je stanovena výše garance, kterou je každý společník povinen přispět do 

jmění společnosti pro případ jejího úpadku [§ 9 odst. 4 písm. b), § 11 Companies Act 

2006]. Prohlášení o garanci tedy musí stanovovat, že každý současný společník nebo 

takový, který vystoupil ze společnosti během jednoho roku před likvidací, bude 

přispívat do jmění společnosti na pokrytí a) jejích závazků b) nákladů vniklých 

v souvislosti s úpadkem a dále musí obsahovat rovněž úpravu práv mezi společníky 

navzájem (§11 odst. 3 Companies Act 2006). Základní princip společnosti s ručením 

omezeným garancí, tedy že společníci přispívají do společnosti pouze pro případ 

úpadku společnosti a do výše částky jimi stanovené v prohlášení o garanci, je potvrzen 

v zákoně o insolvenci z roku 1986. Zákon uvádí, že nebude od společníků požadována 
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žádná další částka, která by přesahovala částku stanovenou v prohlášení o garanci (§ 74 

odst. 3 Insolvency Act 1986). 

Společnosti s ručením omezeným garancí jsou v porovnání se společnostmi 

s ručením omezeným akciemi spíše ojedinělou záležitostí a používají se především 

k provozování nevýdělečných činností, jako jsou školy, galerie, apod.4 Základní 

výhodou společnosti s ručením omezeným garancí není, že společníci nemusejí do 

společnosti vložit určitý vklad při jejím začátku, jako musí být učiněno v případě 

společnosti s ručením omezeným na akcie, protože jak uvidíme později, minimální 

vklad do společnosti s ručením omezeným na akcie může být téměř zanedbatelný (např. 

1 penny), ale především snadnější způsob přistoupení ke společnosti, popř. vystoupení 

z této společnosti.5 Důvody k tomu jsou zřetelné. V případě, že nový společník chce 

přistoupit do společnosti s ručením omezeným na akcie, musí buďto odkoupit akcie od 

stávajícího společníka nebo musí společnost vydat akcie nové. Stejně tak pokud se 

nějaký společník rozhodne ze společnosti vystoupit, buďto musí své akcie prodat 

novému, budoucímu společníku nebo jeho akcie musí odkoupit sama společnost. 

Zatímco v případě společnosti s ručením omezeným garancí, kde „členství“ ve 

společnosti není závislé na vlastnickém právu k akciím, společníci mohou do 

společnosti vstupovat (samozřejmě za současného souhlasu společnosti) a vystupovat 

snadněji, než je tomu u druhé formy společnosti a to pouze po splněních určitých 

formálních podmínek (např. podaní společnosti oznámení o svém vystoupení).6 

Každá společnost s ručením omezeným na akcie musí mít základní kapitál, 

přičemž spodní hranice této částky není nijak omezena, může být tedy i velmi nízká 

(např. 1 libra). Základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Každá akcie musí mít 

určenu svojí nominální hodnotu (§ 542 Companies Act 2006). Tím, že společníci při 

vzniku společnosti upisují akcie a splácejí jejich nominální výši, vytvářejí základní 

kapitál společnosti už při jejím vzniku (na rozdíl od společnosti s ručením omezeným 

garancí, kde se žádný základní kapitál při vzniku společnosti nevytváří). 

                                                 
4 Davies, P.: Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law. 9th Edition. London: Sweet & 
Maxwell, 2008, s. 8-9. 
5 Tamtéž s. 9-10. 
6 Více tamtéž s. 9-10. 



12 

 

Tento kapitál má společnost k dispozici pro své podnikání. Společnost se se 

svými společníky nemůže dohodnout, že budou platit částku nižší, než je nominální 

hodnota jejich akcií (§ 580 Companies Act 2006). Naopak je možné, že budou akcie 

vydány za částku vyšší (v kontextu s českým právem – emisní kurs). Splatit částku, 

která se rovná nominální hodnotě akcií, je zákonnou povinností společníků (je to částka, 

kterou společníci ručí - viz kapitola týkající se omezeného a neomezeného ručení), 

kdežto povinnost splatit částku, která převyšuje nominální hodnotu akcií (v kontextu 

s českým právem - emisní ážio) je smluvní povinností mezi společníky a společností.7 

V českém právu je přístup jiný. Akciová společnost má podle českého 

obchodního zákoníku, stejně jako britská společnost s ručením omezeným na akcie, 

kapitál rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě (§ 154 odst. 1 

obchodního zákoníku). Podle této zákonné úpravy a u této formy společnosti je emisní 

kurs akcie částka, za niž společnost vydává akcie a emisní kurs nesmí být nižší než její 

jmenovitá hodnota (§ 163a odst. 1 obchodního zákoníku). V tomto bodě je tedy úprava 

britského práva společností obdobná jako v právu českém, pokud jde o akciovou 

společnost. Rozdílně se ovšem přistupuje k povinnosti splácet akcie. Podle českého 

práva společností, v případě, že emisní kurs akcií je vyšší než jmenovitá hodnota akcií, 

tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio (§ 163a 

odst. 2 obchodního zákoníku). Pokud je částka placená na splacení emisního kursu akcií 

nižší než emisní kurs, započte se plnění nejprve na emisní ážio (§ 163a odst. 2 

obchodního zákoníku). V tomto případě se tedy na rozdíl od pojetí v britském právu 

jedná rovněž o zákonnou povinnost, kdy se navíc první splácí emisní ážio a až po jeho 

plném splacení se částka započítává na plnění nominální výše jednotlivých akcií. 

V případě společnosti s ručením omezeným je úprava podle českého obchodního 

zákoníku značně rozdílná a je ji nesnadné komparovat s britskou právní úpravou. 

Především proto, že společnost s ručením omezeným je, dle platné právní úpravy, 

společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků (§ 105 odst. 1 obchodního 

zákoníku). Vklad je určitá hodnota, kterou nový společník vnáší do společnosti a tím 

získává podíl v dané společnosti. Na rozdíl od britského pojetí, česká společnost 

                                                 
7 French, D., Mayson, S., Ryan, Ch.: Mayson, French & Ryan on Company Law. 26th Edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, s. 53. 
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s ručením omezeným má ovšem jinou koncepci chápání podílu. Jedná se o tzv. princip 

„přirůstání podílů“8, kdy v případě, že společník už jeden podíl má a nabude podílu 

dalšího, nebude mít podíly dva (tak jak je tomu v případě, že základní kapitál je 

rozvržen na akcie), ale bude mít podíl pouze jeden zvětšený o tento nový podíl. Nový 

podíl tedy „přiroste“ k podílu starému.9 Podíl ve společnosti s ručením omezeným se 

nevyjadřuje cenným papírem (§ 61 odst. 1 věta třetí obchodního zákoníku). Česká 

právní úprava, která nezná u společnosti s ručením omezeným rozvržení základního 

kapitálu na akcie, nezná ani instituty s akciemi spojenými. V tomto kontextu tedy nelze 

hovořit o vydávání akcií, emisním kursu akcií, apod. Ve společnosti s ručením 

omezeným se rovněž vytváří základní kapitál, který má na rozdíl od britské úpravy svou 

zákonnou minimální výši. Tato výše je 200 000 Kč (§ 108 odst. 1 obchodního 

zákoníku). Prostředky, které společník vnáší do společnosti, se nazývají vkladem. Tyto 

prostředky v souhrnné výši avšak není možno považovat za základní kapitál. Základní 

kapitál je pouze peněžním vyjádřením těchto prostředků.10 Význam této distinkce 

spočívá v tom, že ačkoliv může mít společnost základní kapitál o určité výši, její 

majetek, který byl do společnosti vnesen formou vkladů, se může v průběhu 

podnikatelské, či nepodnikatelské činnosti společnosti „rozplynout“.11 Základní kapitál 

avšak zůstane stále stejný, protože je (dle legální definice) peněžním vyjádřením 

souhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu 

společnosti (§ 58 odst. 1 obchodního zákoníku). Základní kapitál a problematika vkladů 

bude více rozebrána v kapitole týkající se české společnosti s ručením omezeným. 

 

 

 

                                                 
8 Pelikánová, I., Černá, S. a kol: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha: 
ASPI, a. s., 2006, s. 73 – 74. 
9 Tamtéž. 
10 Černá, S.: Obchodní právo. Akciová společnost. 3 díl, Praha: ASPI, 2006, s. 76. 
11 Např. o této problematice pojednává (ač v kontextu s právem akciové společnosti) Černá, S.: Obchodní 
právo. Akciová společnost. 3 díl, Praha: ASPI, 2006, s. 77. 



14 

 

1. 3. Private company ve srovnání s public company 

 

Formálním problémem týkající se „private company“ a „public company“ je 

překlad těchto pojmů do českého jazyka. Pokud by došlo k doslovnému překladu těchto 

pojmů, jak se uvádí i v anglicko-českých právnických slovnících, „private company“ by 

byla přeložena jako „soukromá společnost“12, zatímco „public company“ jako „veřejná 

obchodní společnost“13. Problémem je, že ačkoliv první překlad by možná v kontextu 

s českou právní terminologií mohl obstát, druhý již nikoli.  

Veřejná obchodní společnost je jednou z forem společnosti dle českého 

obchodního zákoníku. Legálně je tato společnost definována v § 76 odst. 1 obchodního 

zákoníku jako společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a 

ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Už z této 

definice vyplývá, že se jedná téměř o opak významu jaký má public company 

v britském právu. S určitou nadsázkou lze říci, že se jedná o společnost, která je nejvíce 

podobná české akciové společnosti (například evropské směrnice, které se týkají 

akciových společností, se vztahují ve Spojeném království Velké Británie a Severního 

Irska právě na tuto společnost). Překlad, který by se snad dal považovat za relativně 

aplikovatelný, by mohl například být „veřejně obchodovatelná společnost“. Důvody pro 

relevanci tohoto překladu, budou nastíněny v nadcházejícím výkladu. Ani tento překlad 

se ovšem nedá považovat za nijak zvlášť přesný, a proto budou v této kapitole dále 

uváděny pouze původní, nepřeložené názvy těchto druhů společností  - „private 

company“ popř. v množném čísle „private companies“ a „public company“ popř. 

v množném čísle „public companies“. 

Základní členění mezi private company a public company je uvedeno § 4 odst. 1, 

Company Act 2006, kde je stanoveno, že private company je taková společnost, která 

není public company: „A “private company” is any company that is not a public 

company.“14 

                                                 
12 Chromá, M.: Anglicko český právnický slovník. 2. upravené vydání, Voznice: Leda, 2004, s. 237. 
13 Tamtéž s. 245. 
14Ustanovení § 4 odst. 1 Companies Act 2006. 
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Způsob, kterým se pozná, že určitá společnost je public company, je následující. 

Musí se jednat o společnost, jež má ručení omezené svými akciemi, či garancí a která 

má základní kapitál a za a) její osvědčení o zápisu do obchodního rejstříku stanovuje, že 

se jedná o public company (dokument přibližující se českému výpisu z obchodního 

rejstříku) a za b) veškeré zákonné požadavky účinné legislativy k datu zápisu byly 

naplněny (v případě zápisu nové společnosti nebo při „přeregistraci“ private company 

na public company).15  

Pokud se podíváme do historie, základní podmínky pro členění mezi private 

companies a public companies byly rozdílné od dnešního pojetí v zákonu o 

společnostech z roku 2006. Původní představa, jež byla realizována zákonem o 

společnostech z roku 1908, byla, že společnost je hodnocena jako private company 

v případě, že za a) společnost nemá větší počet akcionářů než 50, za b) akcionáři mají 

omezené právo převodu akcií, a za c) společnost nemůže nabídnout ke koupi své cenné 

papíry veřejnosti.16 V dnešním moderním britském právu pouze poslední bod (c) přežil 

jako nutná podmínka pro kvalifikování společnosti jako private company, ačkoliv ve 

skutečnosti mají tyto společnosti velmi často méně než 50 akcionářů, či spadají pod 

režim, kdy je určitým způsobem omezen převod jejích akcií.17 

V recentní době se tedy považuje za nejvýznamnější rozdíl mezi private 

company a public company, že pouze public company je oprávněna nabídnout své 

cenné papíry veřejnosti (akcie i dluhopisy).18 Private companies jsou tedy společnosti, 

které nemůžou získat potencionální kapitál od veřejnosti a pouze public companies 

mohou získat rozsáhlý kapitál od malých investorů na regulovaných trzích 

s investičními nástroji.19 Pokud se hovoří o této možnosti, tedy nechat přijmout své 

akcie k obchodování na regulovaném trhu s investičními nástroji, jako významném 

prostoru pro získání kapitálu od veřejnosti, je třeba dodat, že public companies mohou, 

                                                 
15 § 4 odst. 2, tamtéž. 
16 Davies, P.: Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law. 9th Edition. London, Sweet & 
Maxwell, 2008, s. 15. 
17Tamtéž s. 15 – 16. 
18 Tamtéž s. 13., § 755 odst. 1, Companies Act 2006, Význam „nabídky veřejnosti“ je legálně definován v 
§ 756 Companies Act 2006. 
19 French, D., Mayson, S., Ryan, Ch.: Mayson, French & Ryan on Company Law. 26th Edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, s. 59. 
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ale nemusí tímto způsobem nabízet své akcie, záleží na rozhodnutí té které 

společnosti.20 

Dalším diferenčním znakem mezi private companies a public companies je 

jejich obchodní firma. V kontextu se společnostmi, které mají ručení omezené akciemi 

vyplývá další rozlišovací rys, a to sice, že public company musí mít na konci své 

obchodní firmy „public company“ nebo zkratku „P.l.c“ (§ 58 odst. 1 Companies Act 

2006), kdežto obchodní firma private company musí končit slovem „limited“ nebo 

zkratkou „Ltd“ (§ 59 odst. 1 Companies Act 2006). Pokud bychom v tomto kontextu 

použili terminologii dle českého právního řádu, jednalo by se o dodatky obchodní 

firmy, které v tomto případě rozlišují jednotlivé formy společností. Existují exempce 

z tohoto obecného pravidla, a to například pokud se jedná o charitu (§ 60 odst. 1 

Companies Act 2006). 

Dalším významným rozdílem je, že zatímco u private companies není 

stanoveno, jak vysoká by měla být minimální výše základního kapitálu (může tedy být 

například jen 1 libra), u public companies je zákonem stanovena minimální výše 

základního kapitálu, a to na částku 50 000 liber, popřípadě ekvivalent této částky 

v eurech (§ 763 odst 1 Companies Act 2006). Public company musí nechat upsat svým 

akcionářům minimálně 50 000 liber jako základní kapitál, neznamená to ovšem, že celá 

tato částka musí být rovněž splacena. Pouze jen jedna čtvrtina této částky musí být 

akcionáři splacena. Společnost může, za těchto podmínek, disponovat jen s 12 500 

libry, jakožto se splaceným základním kapitálem, a právem požádat své akcionáře o 

doplacení zbylých 37 500 liber v případě potřeby.21 

Jak již bylo uvedeno na začátku, britský zákon o společnostech nemá vnitřní 

členění na jednotlivé formy společností jako je tomu v českém obchodním zákoníku a 

většina ustanovení se vztahuje na všechny formy společností. V některých zemích jako 

například v Německu, či Rakousku existují dokonce rozdílné zákony upravující private 

                                                 
20 Davies, P.: Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law. 9th Edition. London, Sweet & 
Maxwell, 2008, s. 16. 
21 French, D., Mayson, S., Ryan, Ch.: Mayson, French & Ryan on Company Law. 26th Edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, s. 59. 
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companies a public companies.22 Ačkoliv se většina ustanovení zákona o společnostech 

uplatňuje na obě formy společností stejnoměrně, v některých případech se uplatňuje 

přísnější regulace na public companies než na private companies.23 Důvodem pro více 

restriktivní přístup u public companies je, že tyto společnosti jsou zpravidla většího 

rozsahu než private companies, a proto u nich obyčejně dochází  k většímu odštěpení 

vlastnictví od řízení společnosti, tedy osob, které společnost vlastní (akcionáři) a osob, 

které společnost řídí (management). Toto odštěpení má dalekosáhlé důsledky na chod 

společnosti i na možnost její kontroly. Zákon o společnostech se tak snaží zajistit vyšší 

míru ochrany investorů, tedy akcionářů před různými způsoby zneužití pravomocí osob 

sedících v managementu. Tato garance je samozřejmě velmi důležitá, protože jedním ze 

základních znaků public company je její možnost nabídnout své akcie veřejnosti, která 

může mít i velmi malou možnost na ovlivňování jejího chodu. 

Přísnější regulace public companies avšak způsobuje i větší administrativní zátěž 

na společnost. Proto se velká část společností zakládá nejdříve jako private companies 

s tím, že v případě pozdějšího růstu a potřeby získání nového kapitálu, se společnost 

přemění (přeregistruje) na public company, a tím získá možnost nabídnout své akcie 

veřejnosti, vydáním nových akcií.24 Praktickým důvodem přeměny společnosti může 

být ovšem i fakt, že v průběhu času se hodnota společnosti mnohonásobně zvětšila a 

akcionáři společnosti se rozhodnou realizovat zisky prodejem svých akcií veřejnosti.25 

Pokud by se mělo shrnout, co jsou výhody a nevýhody jednotlivých forem 

společností, u public companies lze za nevýhodu považovat zákonně stanovenou 

minimální výši základního kapitálu a její větší zákonnou regulaci odrážející se ve vyšší 

míře administrativní zátěže. Za výhodu lze nesporně považovat možnost této 

společnosti nabídnout své cenné papíry veřejnosti. Private companies jsou proto 

výhodnější pro menší společnosti, které nemají potřeba získávat prostředky na 

zvyšování svého kapitálu od veřejnosti. Neznamená to ale, že i private companies 

nemohou být velké společnosti. Není žádná regulace, která by stanovovala, že při 

                                                 
22 Kershaw, D.: Company Law  in Context. Text and Materials. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 
12. 
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
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dosažení určité výše základního kapitálu by se private company musela transformovat 

na public company, popřípadě jiné kritérium, které by nutilo společnosti k transformaci 

z jedné formy na druhou. Rozhodnutí o změně právní formy tedy zcela závisí na 

ekonomických potřebách konkrétní společnosti. 

V případě porovnání existující distinkce v britském právu mezi private company 

a public company s českým právem, dostaneme se opět do nesnadné situace. Podobné 

společenské funkce v českém právním prostředí zastávají společnost s ručením 

omezeným (jako obdoba private company v britském právním řádu) a akciová 

společnost (jako obdoba public company v britském prostředí). Problémem ovšem 

zůstává, že rozlišovací kritéria nejsou vždy totožná. Lze namítnout, že pokud jde o 

rozlišení spočívající v povinném dodatku v obchodní firmě (podle české právní 

terminologie) u private companies a public companies, je možné vidět určitou paralelu 

v českém právním prostředí. Stejným způsobem, jako jsou v britském právu společnosti 

povinny rozlišovat svou formu povinnými dodatky, i v českém právu společností, jak 

společnost s ručením omezeným, tak akciová společnost, jsou povinny si zvolit jeden ze 

zákonně předepsaných dodatků obchodní firmy a ten posléze uvádět spolu s kmenem 

své firmy. Na druhou stranu, tento znak nelze v britském ani českém právním řádu 

považovat za zásadní rozlišovací znak, ačkoliv na první pohled zřetelný při reálném 

kontaktu s konkrétní společností. Stejným způsobem by se dalo hovořit o rozdílné 

tvorbě zákonem předepsané minimální výše základního kapitálu u public companies a u 

private companies. I v českém právu je zcela jasně rozlišená hranice, která platí pro 

nově vznikající společnosti. U společnosti s ručením omezeným se jedná o 200 000 Kč 

a u akciové společnosti 2 000 000 Kč v případě společností zakládaných jednorázově a 

20 000 000 Kč v případě, že akciová společnost je zakládána sukcesivně. Ani tyto 

znaky, ve kterých se dá shledat určitá podoba v obou právních řádech, nelze považovat 

za zásadní kritérium pro členění mezi společnosti označovanými jako private a public 

v britském právním řádu. 

Za zásadní znak, z pohledu britského práva, lze považovat především oprávnění 

public company nabídnout své cenné papíry veřejnosti. V českém právu společností 

ovšem žádné takové rozlišovací kritérium mezi společnostmi s ručením omezeným a 

akciovými společnosti neexistuje. Z tohoto pohledu je velmi obtížné určit, zda je možné 

připodobnit private companies ke společnostem s ručením omezeným a public 
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companies k akciovým společnostem. V pozitivně právním vymezení, už například z 

důvodů, že britský zákon o společnostech má ve své velké části jednotnou úpravu pro 

obě formy společností a český obchodní zákoník upravuje obě společnosti z větší části 

samostatně (vyjma společných ustanovení, odkazů z jedné společnosti na druhou, 

apod.), a rovněž proto, že hlavním rozlišovacím znakem v britském právu je znak, který 

české právo neaplikuje, lze uzavřít, že přirovnání rozlišení v britském právu mezi 

private companies a public companies oproti rozlišení v českém právu mezi 

společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi, by se dalo považovat 

přinejmenším za značně zjednodušující. Je třeba se vždy podívat na konkrétní instituty a 

charakteristické znaky jednotlivých společností, posléze je porovnat a vyhodnotit, zda 

se shodují, či naopak odlišují. V zásadě by bylo možné konstatovat, že společnosti 

v britském právu se člení jiným způsobem, či na základě jiného hlavního kritéria, 

ačkoliv diferenciace má podobné doplňující znaky jako členění kapitálových 

společností v českém právu (obchodní firma, základní kapitál, atd.). Z jiného úhlu 

pohledu, lze ovšem konstatovat, že tyto společnosti jsou v obou právních řádech 

upraveny pro plnění podobných ekonomických a obchodních cílů, zastávají tedy 

obdobnou společenskou funkci. Tato skutečnost se projevuje například při 

harmonizačních snahách evropského práva, kdy směrnice týkající se úpravy akciových 

společností podle práva českého i podle práva jiných kontinentálně evropských států se 

v rámci britského práva aplikují na úpravu týkající se public companies.  

Rozlišování private companies a public companies podle jejich hlavního kritéria, 

tedy oprávnění nabízet své cenné papíry veřejnosti, nelze ztotožňovat s rozštěpením 

akciového práva v českém právním řádu, ke kterému v posledních letech dochází 

v českém právním prostředí. Jedná se o rozštěpení právní úpravy pro akciové 

společnosti, které jsou kótované a které nikoliv. Pro společnosti, které jsou 

obchodovány na regulovaných trzích, platí přísnější pravidla, než pro ty, které tímto 

způsobem obchodovány nejsou. Především jde o různé dodatečné povinnosti, zvláště 

informačního charakteru, ale i jiného rázu, které mají opět zvýšit možnou kontrolu a 

přehled o společnosti ze strany investorů. Ačkoliv je zcela evidentní podobnost obou 

přístupů a bylo by možné mluvit i o ovlivnění českého právního řádu právě právní 

úpravou ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska především přes 

komunitární úroveň, nelze oba přístupy považovat za totožné. Význam nabízení 
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cenných papírů veřejnosti je v britském právu mnohem širší a vůbec například nemusí 

jít o společnost, která je obchodována na Londýnské burze. Společnost, která není 

obchodována na regulovaném trhu, tak může rovněž učinit nabídku cenných papírů 

veřejnosti, jde tedy o způsob jakým je nabídka učiněna.26 Výše uvedené snahy regulace 

kótovaných obchodních společností pocházejí především z legislativní činnosti na 

evropské úrovni, proto se dotýkají britského i českého práva společností, kdežto 

rozlišení společností na private companies a public companies vychází z historického 

vývoje britského práva jako relativně samostatného organismu do jisté míry nezávislého 

na vývoji v evropském kontinentálním prostoru. 

 

1. 4. S ručením omezeným a s ručením neomezeným 
 

V britském právu byla forma společnosti, která měla ručení omezené poprvé 

představena „zákonem o společnostech z roku 1844“27. Avšak nešlo o skutečně 

omezené ručení společníků, jak ho chápeme v dnešní době, protože zákon dovoloval 

věřitelům za určitých podmínek vymáhat jejich dluhy přímo vůči společníkům.28 

Hlavním argumentem pro omezení ručení společníků byl, že běžní členové společnosti 

byli pouhými investory, kteří se neparticipovali na vedení společnosti a z toho důvodu 

by neměli osobně ručit za závazky společnosti celým svým majetkem.29 Tento argument 

zvítězil nad argumenty pro zachování neomezeného ručení a v roce 1855 byl vydán 

nový zákon o společnostech, který umožňoval založení jakéhokoliv druhu společnosti 

s ručením omezeným, pouze s tou limitací, že společnost musela být založena nejméně 

25 společníky, tento počet byl záhy redukován, když v roce 1856 došlo k vydáním 

dalšího zákona o společnostech požadujícího jen 7 zakládajících společníků.30 V druhé 

polovině 19 století docházelo k neustálým střetům mezi zastánci omezeného ručení a 

                                                 
26 Konkrétní podmínky pro stanovení, která nabídka se  považuje za „nabídku veřejnosti“  a která nikoliv, 
jsou upraveny v § 756 Companies Act 2006. 
27 Join Stock Companies Act 1844. 
28 French, D., Mayson, S., Ryan, Ch.: Mayson, French & Ryan on Company Law. 26th Edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, s. 56. 
29 Tamtéž. 
30 Tamtéž. 
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neomezeného ručení, které vyústilo v roce 1907 k přijití „zákona o komanditní 

společnosti“31, která byla určitým kompromisem, kdy na jednu stranu zastávala princip, 

že investoři, kteří jen vnáší do společnosti kapitál, ale nepodílí se na jejím řízení, by 

měli mít ručení omezené, na druhou stranu, společníci, kteří se podílí na řízení 

společnosti, by měli mít ručení neomezené.32 Dalším mezníkem vývoje společnosti 

s omezeným ručením bylo přijetí dvanácté směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. 

prosince 1989 na evropské úrovni. Tato směrnice byla transponována do britského 

práva v roce 1992 a od té doby bylo umožněno založení jednočlenné private company 

limited by shares. Od 1. Října 2009 s plnou účinností zákona o společnostech z roku 

2006 bylo povoleno u všech společností, které jsou zapsány v registru společností, mít 

pouze jednoho společníka.33 

V současné době je problematika týkající se ručení upravena v § 3 zákona o 

společnostech. Zákon uvádí, že společnost je „s ručením omezeným“ jestliže ručení 

svých členů je omezeno společenskou smlouvou společnosti (§ 3 odst. 1 Companies Act 

2006). Naopak, jestliže zde žádné omezení ručení svých společníků není, společnost je 

„s ručením neomezeným“ (§ 3 odst. 4 Companies Act 2006). Jakým způsobem 

společníci ručí, musí být stanoveno v žádosti o registraci (zapsání) společnosti [§ 9 odst. 

2, písm. c) Companies Act 2006]. Konsekvence tohoto členění má samozřejmě 

dalekosáhlý dopad. Jedná se totiž o to, zda společníci ručí celým svým majetkem, nebo 

zda ručí pouze částkou, kterou „vložili“ do společnosti.  

Pokud jde o odpovědnost společnosti za její závazky, úprava je v britském 

obdobná jako v českém právu a společnost za své závazky odpovídá neomezeně (české 

právo hovoří o „ručení celým svým majetkem“).34 Ručení společníků ve společnosti 

podle britského práva však stejné není. Může se jednat o dva typy případů, buďto 

společníci ručí výší „garance“, nebo je ručení společníků omezeno výší „vkladu“ do 

společnosti, neboli ručení ve společnosti je omezeno na akcie. 

                                                 
31 Limited Partnerships Act 1907. 
32 French, D., Mayson, S., Ryan, Ch.: Mayson, French & Ryan on Company Law. 26th Edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, s. 56. 
33 French, D., Mayson, S., Ryan, Ch.: Mayson, French & Ryan on Company Law. 26th Edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, s. 57. 
34 Srov. § 106 odst. 1 obchodního zákoníku. 
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V případě, že je ručení společníků omezeno garancí a dojde-li k úpadku 

společnosti, společníci jsou povinni uhradit veškeré závazky společnosti a náklady na 

její likvidaci do výše jimi garantované při založení společnosti (§ 74 odst. 1, 3 

Insolvency Act 1986). Tímto způsobem ručí i společníci, kteří vystoupili ze společnosti, 

ale neručí ti, kteří již nejsou společníky jeden rok a více [§ 74 odst. 2 písm. a) 

Insolvency Act 1986]. Stejně tak tito společníci neručí za závazky, které byly sjednány 

až po jejich vystoupení ze společnosti [§ 74 odst. 2 písm. b) Insolvency Act 1986]. Ještě 

je třeba dodat, že ti, kteří vystoupili ze společnosti, ale spadají pod režim ručení, jak 

bylo popsáno výše, ručí za závazky společnosti pouze v případě, že stávající společníci 

nejsou schopni závazky uhradit [§ 74 odst. 2 písm. c) Insolvency Act 1986]. Tento 

způsob ručení je ve srovnání s českým právním řádem atypický a proto ho lze jen 

obtížně srovnávat s českým právem společností. 

Pokud je ručení omezené na akcie, společníci (i minulí, dle stejných pravidel, jak 

bylo uvedeno výše) ručí do výše jimi nesplacené nominální hodnoty akcií [§ 74 odst. 2, 

písm. d) Insolvency Act 1986]. České právo společností v kontextu se společností 

s ručením omezeným používá jinou zákonnou formulaci. Pro srovnání lze uvést úpravu 

týkající se společnosti s ručením omezeným v českém právu. Obchodní zákoník 

stanovuje, že „společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše 

souhrnu nesplacených vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním 

rejstříku“.35 Lze z toho vyvodit, že v britském právu na rozdíl od českého, společníci 

neručí společně a nerozdílně, ale každý z nich sám do výše svého nesplaceného vkladu, 

tedy nesplacené nominální hodnoty akcií. 

 

1. 5. Oddělená právní subjektivita společnosti od jejích společníků 
 

S problematikou ručení rovněž velmi úzce souvisí samostatná kapitola týkající 

se právní subjektivity společnosti. Samostatná právní subjektivita společností 

v britském právu prošla svým historickým vývojem. Především je třeba říci, že nikoli 

odjakživa existovala plně uznaná oddělená právní subjektivita společnosti od jejích 

                                                 
35 Ustanovení § 106 odst. 2, obchodního zákoníku. 
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společníků, ale vyvinula se až v devatenáctém století v souvislosti s tehdejšími 

ekonomickými potřebami společnosti. V rámci diskusí a sporů, které probíhali 

v devatenáctém století, zda mají mít společníci omezené, či neomezené ručení ve 

společnostech, bylo na konci jeho konci vyneseno zásadní rozhodnutí zakládající plně 

oddělenou právní subjektivitu společníků od společnosti. Toto rozhodnutí nebylo 

v pozdější době legislativní činností zvráceno, a proto se ustálilo jako základní znak 

britského práva společností. Jednalo se o případ Salomon v A Salomon36z roku 1897. 

Pan Salomon provozoval své podnikání jako živnostník a proto, aby omezil své 

neomezené ručení, tedy ručení celým svým majetkem, rozhodl se založit společnost a 

vykonávat své podnikatelské aktivity pod touto obchodní firmou. Z tohoto důvodu 

prodal svůj podnik společnosti A Salomon Co Ltd. Protože tehdejší zákonné podmínky 

požadovaly jako minimální počet sedm společníků, společníky se vyjma jeho osoby 

stala ještě jeho žena a jejich pět dětí, ačkoliv on byl jediný, kdo tento podnik nadále 

provozoval a jeho žena a děti dostaly jen symbolické podíly ve společnosti kvůli 

dodržení zákonných požadavků. V kontextu s prodejem podniku určitá částka za podnik 

nebyla uhrazena v peněžních prostředcích a místo toho panu Salomonovi byly 

společností vydány dluhopisy, které ho v případě, že by se společnost ocitla v úpadku, 

favorizovaly před ostatními věřiteli a měl by tak přednost při rozdělování zbylého 

majetku společnosti. Společnosti se nedařilo příliš dobře a po nějaké době se skutečně 

dostala do úpadku. Konkursní správce se ovšem rozhodl pominout fakt, že společnost 

má svojí vlastní právní subjektivitu oddělenou od svých společníků a navrhnul, že pan 

Salomon má být odpovědný svým jménem za všechny závazky společnosti neomezeně, 

tak jako by byl před jejím založením a vznikem, kdy podnikal jako živnostník. 

Příčinami vedoucími k takto razantnímu rozhodnutí byly značně silné indicie, že pan 

Salomon, který předtím podnikal jako živnostník, založil společnost za účelem omezení 

své vlastní odpovědnosti, že ostatní společníci byli jen společníci „na oko“, a že 

vystavení dluhopisů společností, které ho favorizovaly před ostatního věřiteli, mělo 

zhoršit pozici ostatních věřitelů v možnosti dobytí jejich pohledávek a naopak jemu 

umožnit získat zbylý majetek společnosti. Celý případ se dostal před soud a nejvyšší 

instance, kterou je ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Sněmovna 

                                                 
36 Salomon v A Salomon Co Ltd [1897] AC 22. 
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Lordů, rozhodla, že takovýto postup není možný a že musí být dodržována oddělená 

právní subjektivita společnosti a jejích společníků. 

Oddělená právní subjektivita společnosti od jejích společníků a z toho 

vyplývající konsekvence, tedy například že společnost může vlastnit majetek, může 

žalovat a být žalována a stejně tak uzavírat smlouvy svým vlastním jménem, se 

etablovaly do britského práva jako jeden ze základních principů práva společností. 

Tento princip je od té doby považován za vůdčí princip, pokud jde o posuzování, kdo 

má odpovědnost za závazky společnosti.  

V průběhu času se v rámci rozhodovací praxe soudů, kvůli možným 

nespravedlnostem vznikajících přísným oddělením právní subjektivity společnosti a 

jejích společníků, popř. i dalších osob, vyvinuly i odlišné či korigující přístupy k tomuto 

principu. Jedná se o tzv. „piercing“ nebo „lifting the veil“, což by se dalo přeložit jako 

„protrhávání“, či „poodhrnování závoje“. Lifting the veil nelze považovat za obecný 

princip, který by se aplikoval v určitých situacích za splnění určitých podmínek, ale jde 

spíše o relativně výjimečnou činnost soudů, které se v určitých konkrétních případech 

rozhodly, že naruší bariéru jinak nedotknutelné separace mezi společností a společníky, 

popř. dalšími osobami a učiní je odpovědnými za závazky společnosti i přesto, že si 

soud uvědomuje, že společnost disponuje svojí vlastní právní subjektivitou. Dané 

případy i přes svůj relativně ojedinělý výskyt v porovnání s případy, kdy se použije 

princip obecný, jsou v britském právu důležité pro možnou korekci jinak potenciálně 

nespravedlivého rozhodnutí. Především je tedy třeba říci, že se jedná o rozhodnutí 

v individuálních případech, kdy soudy přistoupí k tomuto způsobu řešení dané situace a 

stejně tak je možno říci, že soudní praxe přistupuje k těmto rozhodnutím jako k ultima 

racio.  

V britském právním prostředí se postupem času vyvinuly určité způsoby, 

kterými je možné se prakticky vyhnout dopadům principu oddělené právní subjektivity 

společnosti od jejích společníků, popř. dalších osob. V prvé řadě se jedná o zákonná 

ustanovení, která existují v britském právním řádu. Těchto ustanovení není příliš 

mnoho, ale nějaké jen přeci existují. Jedná se například o § 213 insolvenčního zákona 

1986 nazývající se „fraudulent trading“. Tento paragraf stanovuje, že v případě, že se 

společnost ocitne v úpadku, soud může uvalit na kteroukoliv osobu povinnost přispět do 
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společnosti určitou částku, kterou soud uzná za vhodnou na uhrazení případných 

závazky společnosti, pokud vyjde najevo, že jakékoliv podnikání společnosti bylo 

prováděno za účelem podvedení věřitelů společnosti nebo jiných věřitelů nebo pro 

samotný účel provedení podvodu. Obdobným způsobem je v § 214 insolvenčního 

zákona 1986 upraveno „wrongful trading“. Zákon uvádí, že v případě, že se společnost 

dostane do úpadku, může soud při splnění určitých podmínek uvalit povinnost na členy 

správní rady přispět do společnosti určitou částku, o jejíž výši opět rozhodne soud podle 

svého uvážení. Oba uvedené případy lze ovšem jen stěží považovat za způsob popření, 

či odmítnutí oddělené právní subjektivity společnosti od svých společníků, popř. dalších 

osob nebo členů správní rady v druhém případě, jelikož jde pouze o uvalení jakési 

dodatečné právní povinnosti na tyto osoby, spočívající v povinnosti přispět na závazky 

společnosti určitou peněžní částku v případě, že z jejich strany dojde buď 

k podvodnému, nebo špatnému obchodnímu rozhodování.37  Druhý způsob, kterým 

dochází k vyhýbání se jinak relativně striktně stanovené samostatné právní subjektivity 

společností, je již popsán v kapitole týkající se základního kapitálu. Jde o případy, kdy 

silné ekonomické subjekty, jakými jsou například banky nebo vlastníci nemovitostí, 

mohou dotlačit ve společnostech s omezeným ručením společníky k jejich osobnímu 

ručení za závazky této společnosti.38 

 Třetí způsob se vyvinul v rámci rozhodovací činnosti soudů a jedná se o 

„piercing“ nebo „lifting the veil“. Tento způsob se jako jediný z výše uvedených dá 

považovat za skutečné „protrhávání“ oddělené právní subjektivity společnosti. Pojem 

„piercing the veil“ má vyznačovat skutečnost, že na základě rozhodnutí soudu dochází 

k prostoupení či „protrhnutí“ pomyslné oddělené právní subjektivity společnosti a tímto 

rozhodnutím je odpovědnost za závazky společnosti uvalena na další osoby, na které by 

jinak tato odpovědnost nedopadla, protože by je „chránila“ právě uvedená oddělená 

právní subjektivita společnosti a její výhradní odpovědnost za své závazky. Možnost 

aplikace takového přístupu v britském právu spočívá především na skutečnosti, že v 

britském právu jsou často jednotlivé právní normy interpretovány pomocí obecných 

                                                 
37 French, D., Mayson, S., Ryan, Ch.: Mayson, French & Ryan on Company Law. 26th Edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, s. 132. 
38 Tamtéž s. 133. 
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právních zásad. Právní zásady jsou v rámci rozhodovací činnosti soudů velmi často 

důležitým korektorem pro nespravedlivá rozhodnutí. 

Na základě rozhodovací praxe soudů se rozvinulo několik oblastí, ve kterých se 

„piercing the veil“ aplikuje. Jedná se o situace, kdy jde o podvod, společnost je pouhou 

zmocněnou osobou společníka39, společnosti jsou součástí jednotného ekonomického 

organismu (v tomto případě se jedná o případy, kdy společnosti jsou navzájem 

propojené – koncern)40, dále v případě, že společnost je pouhou „fasádou“ („facade“) či 

„klamem“ („sham“)41, a stejně tak v oblastech, kde je zájem na spravedlivém 

rozhodnutí („justice“)42 v konkrétním případu.43 Je třeba opět připomenout, že ačkoliv 

se v rámci soudní praxe vyprofilovaly určité důvody, na základě kterých lze tímto 

způsobem rozhodnout, neexistuje žádné obecné pravidlo, či princip, který by se 

aplikoval v obecné rovině na určitou oblast případů a naopak jde pouze o soudní 

rozhodování individuální případů, které jsou před soudy řešeny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Např. Smith, Stone and Knight Ltd v Birmingham Corporation [1939] 4 A11 ER 116. 
40 Např. Adams v Cape Industries plc [1990] Ch 433. 
41 Např. Gilford Motor Co Ltd V Horne [1933] Ch 935.  
42 Např. Re a Company [1985] BCLC 333. 
43 Davies, P.: Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law. 9th Edition. London, Sweet & 
Maxwell, 2008, s. 202. 
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2. část: Společnost s ručením omezeným podle českého práva 
 

2. 1. Historický vývoj 
 

Společnost s ručením omezeným se v kontinentální právní kultuře nevyvíjela 

postupně, ale šlo o uměle vytvořenou entitu, která byla vytvořena na základě 

ekonomické potřeby této doby. Ze společností, které známe z českého obchodního 

zákoníku, je tato společnost formou nejmladší. Na konci 19. století se v Německu došlo 

k názoru, že je třeba vytvořit nový model společnosti, který by vytvářel určitý 

mezistupeň mezi veřejnou obchodní společností koncipovanou především pro malé 

podnikatele, ve které společníci ručili celým svým majetkem, a akciovou společností, 

kde společníci sice ručili omezeně do výše svých vkladů, avšak byla zatížena relativně 

složitými právními předpisy.44 Na základě těchto potřeb byl v roce 1892 přijat zákon, 

upravující novou formu společnosti – „společnost s ručením omezeným“ (Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung).45 Pro úspěšnost této nové formy došlo k jejímu rozšíření do 

dalších zemí. Na území tehdejšího Rakouska-Uherska s působností pro Předlitavsko, do 

kterého spadaly i Čechy a Morava, se tento typ společnosti dostal v roce 1906 přijetím 

zákona 58/1906 ř. z, o společnostech s ručením obmezeným. Tento zákon byl kladně 

přijat a společnosti s ručením omezeným začaly vznikat v hojném počtu. Výhody 

spočívaly především v tom, že na vznik společnosti s ručením omezeným nebyla 

požadována koncese, jako tomu bylo u akciové společnosti a rovněž proto, že tyto 

společnosti byly zatíženy jen nízkým daňovým břemenem.46 Zákonem č. 11/1918, o 

zřízení samostatného státu československého, byly recipovány téměř všechny právní 

předpisy, tedy i včetně zákona upravujícího společnost s ručením omezeným. V období 

první republiky byla tendence k reformním snahám, které se pokoušely prosadit přijetí 

nového obchodního zákoníku. Politické poměry v zemi nakonec neumožnily tuto změnu 

                                                 
44 Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, 
Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 47. 
45Tamtéž  s. 379. 
46 Více Dvořák, T.: Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání, Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, 2008, s. 2–3. 
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provést, čímž byly reformní snahy zmařeny. V tomto období byla nakonec přijata pouze 

jedna přímá novela, která rušila zvýhodněné zdanění společnosti s ručením 

omezeným.47  

Po druhé světové válce byl zákon o společnosti s ručením omezeným zrušen 

zákonem č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. Z důvodů politiky odstraňování 

soukromoprávních struktur z ekonomiky za minulého režimu byla společnost s ručením 

omezeným z našeho právního řádu na 40 let odstraněna. Po pádu komunistického 

režimu a s rozvojem volného obchodu došlo k nutné potřebě rehabilitace tohoto typu 

společnosti. Z těchto důvodů byla společnost s ručením omezeným navrácena do 

českého právního řádu zákonem č. 103/1990 Sb. s účinností od 1. 5. 1991. Šlo pouze o 

dočasné řešení, které bylo vyvoláno akutní potřebou změny tehdejšího hospodářského 

zákoníku. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, s účinností od 1. 1. 1992 posléze 

nahradil tehdejší hospodářský zákoník a v pozdějších zněních je platný a účinný 

dodnes.48 

 

2. 2. Obecná charakteristika společnosti s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným je upravena v obchodním zákoníku, konkrétně 

v části druhé nazvané „Obchodní společnosti a družstvo“ (§ 56 a násl. obchodního 

zákoníku). Teoretické vymezení pojmu obchodní společnosti je velmi obtížné a není 

v rámci odborné veřejnosti nikterak sjednocené. V souvislosti s prací týkající se 

srovnání společnosti s ručením omezeným s obdobnou formou společnosti podle 

britského práva se zdá být zásadní pouze to, že společnost s ručením omezeným je 

podle zákona považována v každém případě za obchodní společnost (§ 56 odst. 1 věta 

druhá obchodního zákoníku). Dále je v obchodním zákoníku uvedeno, že obchodní 

společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanovuje-li právo 

Evropských společenství či zákon jinak (§ 56 odst. 1 věta první obchodního zákoníku). 

                                                 
47 Tamtéž s. 3–4. 
48 Pelikánová, I., Černá, S. a kol: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, 
Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 382 – 383. 
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Zákon rovněž uvádí, že společnost s ručením omezeným může být založena i za jiným 

účelem než za účelem podnikání, nezakazuje-li to zvláštní právní předpis (§ 56 odst. 1 

věta čtvrtá obchodního zákoníku). Znamená to tedy, že jedním ze základních 

charakteristických znaků je, že společnost s ručením omezeným je právnickou osobou.  

Právnická osoba v českém platném právu není legálně definována a občanský 

zákoník v § 18 pouze vypočítává, které subjekty jsou těmito osobami. Výklad tohoto 

pojmu je tedy přenechán doktríně. V teorii avšak neexistuje jednoznačná shoda, jaké 

jsou základní znaky právnických osob. Mezi ty obecně uznávané znaky se podle naší 

občanskoprávní nauky řadí zejména: a) právní subjektivita b) deliktní způsobilost c) 

vnitřní organizace d) majetková autonomie.49 Někteří autoři považují kromě těchto 

základních znaků právnických osob ještě znaky další.50 

Právní subjektivita znamená způsobilost subjektu mít práva a povinnosti. 

V tomto kontextu je opětovně důležité vyzdvihnout, že právní subjektivita právnické 

osoby je oddělena od jiných osob a jejich právní subjektivity. Pokud jde o problematiku 

právní subjektivity společností v britském právu, ta už byla široce diskutována v první 

části této práce, tedy jakým způsobem je na právní subjektivitu nahlíženo v britském 

právním řádu, její vznik a její případné „protrhávání“ (Piercing the veil) rozhodovací 

praxí soudů. V českém právu platí, že oddělenost právní subjektivity obchodních 

společností je méně zpochybňována a v rozhodovací činnosti soudů nedochází 

k obdobným rozhodnutím jako ve Spojeném království Velké Británie a Severního 

Irska. „Piercing the veil“ se tedy v rámci českého právního prostředí neaplikuje. 

Deliktní způsobilost znamená, že právnická osoba je odpovědna za své delikty. 

V českém právu je právnická osoba odpovědnostně limitována do té míry, že nemůže 

být odpovědna za trestné činy a za přestupky. Za tyto delikty může být odpovědná jen 

fyzická osoba. V  angloamerické právní kultuře se na rozdíl od tohoto pojetí rozvinul 

jiný koncept. Podle britského práva může být právnická osoba trestněprávně 

                                                 
49 Švestka J., Dvořák J., a kol: Občanské právo hmotné. I. díl, 5. aktualizované vydání, Praha: Wolters 
Kluwer, 2009, s. 176 – 177. 
50 Např. Dvořák, T.: Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání, Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, 2008, s. 9 považuje pojmové znaky právnických osob: 1) vznik, existence a zánik na základě 
zákona a v souladu se zákonem 2) právní subjektivitu 3) způsobilost k právním úkonům 4) deliktní 
způsobilost (civilní a správní způsobilost) 5) organizační strukturu 6) majetkovou samostatnost 7) název 
8) sídlo 9) národnost (nacionalitu) právnické osoby. 
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odpovědná. V právu společností byl tento přístup etablován již v první polovině 19. 

století v rámci rozhodovací praxe soudů.51 V dnešní době není trestní právo ve 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska stále kodifikováno, jak ho známe 

z českého právního prostředí, ale je založeno na „case law“. V tomto kontextu je třeba 

dodat, že i v dalších právních řádech evropské unie je již etablována trestněprávní 

odpovědnost právnických osob. Naopak skutečnost neexistence trestněprávní 

odpovědnosti právnických osob v českém právním řádu je výjimkou mezi jednotlivými 

státy Evropské Unie. Stejně jako ve Spojeném království Velké Británie a Severního 

Irska existuje trestněprávní odpovědnost právnických osob například ve Francii, 

Německu, Španělsku, Belgii, a dalších zemích. Absence trestněprávní odpovědnosti 

v českém právním prostředí je dlouhodobě nevyřešeným problémem. V poslední době 

však došlo k výraznému posunu, kdy Vláda České republiky svým usnesením č. 134 ze 

dne 23. února 201152 schválila návrh zákona o trestněprávní odpovědnosti právnických 

osob, a proto nejspíše dojde, v rámci legislativní činnosti v parlamentu, k brzkému 

přijetí zákona, který zavede trestněprávní odpovědnost právnických osob v českém 

právním řádu. 

Vnitřní organizace vyznačuje vnitřní členění a uspořádání daného subjektu 

práva. Jedná se o vnitřní samostatnou strukturu, která pomáhá při řešení a realizování 

nastalých úkolů. Členění především spočívá v rozlišení na jednotlivé orgány a stanovení 

jejich kompetencí. 

Majetková autonomie znamená, že jmění právnické osoby je odděleno od jmění 

osob jiných. V souvislosti s obchodními společnostmi se tedy jedná o situaci, kdy jmění 

společníků je odděleno od jmění společnosti. 

Pojmem a koncepcí právnické osoby se zaobírají jednotlivé teorie a přístupy, 

které ovlivňovaly chápání této entity v jejím historickém vývoji. V kontinentální právní 

kultuře má největší vliv teorie fikce, která je považována za vůdčí teorii i v kontextu 

s českým právním prostředím. Tato teorie se vyznačuje tím, že za jediný přirozený 

subjekt práva je považována fyzická osoba a právnická osoba je jen legislativní 

                                                 
51 Srov. R v Birmingham and Gloucester Railway Co [1842] 3 QB 223; R v Great North of England 
Railway Co [1846] 9 QB 315. 
52 Možné dohledat na: http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2011&02-23 
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konstrukcí.53 Jednotlivé právní řády jsou ovlivněny jednotlivými přístupy a teoriemi a 

podle toho konstruují jejich legální vymezení a chápání právnických osob. Za právnické 

osoby jsou tak v českém právu považovány v zásadě jen ty subjekty, které jsou 

výslovně uznány právním řádem.54 

Základní rozdělení obchodních společností je na společnosti osobní a společnosti 

kapitálové. Osobní společnosti jsou takové společnosti, ve kterých záleží na 

jednotlivých schopnostech a vlastnostech jejich společníků. Tato společnost se opírá o 

uvedené dovednosti a jsou základní devizou pro její fungování. Naproti tomu kapitálové 

společnosti nestaví na těchto osobitých schopnostech jejich společníků, ale za základní 

je považován kapitál, který její společníci vnášejí do společnosti pomocí vkladů. Tímto 

způsobem se vytváří základní kapitál, který je, slovy tuzemského obchodního zákoníku, 

peněžním vyjádřením souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů společníků (§ 58 odst. 

1 obchodního zákoníku). Obchodní zákoník zná dvě formy osobních obchodních 

společností, jedná se o veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost a dvě 

formy kapitálových společností, tj. akciovou společnost a společnost s ručením 

omezeným. Nelze ovšem rovněž opomenout dvě relativně nové nadnárodní formy 

společností, které se do našeho právního řádu dostaly v souvislosti s harmonizačními 

snahami evropského práva. Jde o evropskou společnost, na níž se subsidiárně aplikují 

ustanovení týkající se akciové společnosti a evropské hospodářské zájmové sdružení 

podpůrně aplikující normy veřejné obchodní společnosti.55 V britském právním řádu 

jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost upraveny ve speciálních 

právních předpisech (jedná se o Partnership Act 1890 a Limited Partnerships Act 1907), 

nikoliv ve stejném právním předpisu jako je tomu v českém právním řádu. 

Společnost s ručením omezeným je tedy obecně řazena mezi kapitálové 

společnosti. K tomuto řazení ovšem existuje nejedna výhrada. Společnost s ručením 

omezeným není považována za čistě kapitálovou společnost, ale spíše za kapitálovou 

                                                 
53 Více Švestka J., Dvořák J., a kol: Občanské právo hmotné. I. díl, 5. aktualizované vydání, Wolters 
Kluwer, 2009, s. 172 a násl. 
54 Eliáš, K., a kol.: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek. Praha: Linde, 2008, 
s. 175. 
55 Pelikánová, I., Černá, S. a kol: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, 
Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 57. 
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společnost s určitými znaky osobních obchodních společností. Mezi tyto znaky lze 

například zařadit omezenost převoditelnosti obchodního podílu56 nebo možnost 

stanovení ve společenské smlouvě, že společníci budou vykonávat určitou osobní 

činnost, kterou budou naplňovat účel společnosti, kvůli kterému byla založena.57 

Kapitálové rysy společnosti s ručením omezeným však lze považovat za převládající. 

 

2. 3. Základní kapitál a jeho minimální výše 
 

Pokud tedy hovoříme o společnosti s ručením omezeným jako o kapitálové společnosti, 

jedním ze základních znaků je povinné vytváření jejího základního kapitálu. Základní 

kapitál je dle § 58 odst. 1 obchodního zákoníku peněžní vyjádření souhrnu peněžitých a 

nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. V souvislosti 

se společností s ručením omezeným je v § 105 odst. 1 obchodního zákoníku uvedeno, 

že její základní kapitál je tvořen vklady společníků. Podle § 58 odst. 2 obchodního 

zákoníku je společnost s ručením omezeným jedna ze společností, která povinně vytváří 

základní kapitál. Minimální výše základního kapitálu u této společnosti musí činit podle 

§ 108 obchodního zákoníku alespoň 200 000 Kč.  

Koncepce vytváření a udržení základního kapitálu je typická pro kontinentální 

právní kulturu. Fundamentálním problémem základního kapitálu je, zda má nějakou 

skutečnou vypovídající hodnotu. Základní kapitál je pouze číselným vyjádřením 

souhrnu všech vkladů společníků, a proto je jen účetním údajem. Podle § 58 odst. 1 

obchodního zákoníku je základní kapitál součástí vlastního kapitálu. Vedle toho je 

součástí vlastních zdrojů například nerozdělený zisk společnosti. Každá účetní bilance 

společnosti má svoje pasiva a aktiva. Pasivní strana bilance vyjadřuje, z jakých zdrojů je 

financována společnost, jestli z vlastních zdrojů58 (základní kapitál, zisk, atd.) nebo 

z cizích zdrojů (bankovní úvěry, apod.). Aktivní strana rozvahy naopak vyjadřuje, jaký 

                                                 
56 Pelikánová, I., Černá, S. a kol: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, 
Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 384. 
57 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 
podnikatelé. 5. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 168. 
58 Srov. § 6 odst. 4 obchodního zákoníku. 
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majetek byl za tyto zdroje pořízen. Jedná se tedy o dvojí pohled na tytéž finanční 

prostředky. Na jedné straně, kde společnost finanční prostředky vzala, na straně druhé, 

jaký majetek za ně obstarala. Z uvedeného už zcela zřetelně vyplývá, že základní kapitál 

jako „zdrojový pramen“ nemůže vypovídat o reálné situaci společnosti, protože pokud 

majetek svojí hodnotu ztrácí (užíváním, stárnutím), na základním kapitálu se tato změna 

nikterak neprojeví. Z těchto důvodů základní kapitál téměř nikdy neodpovídá hodnotě 

čistého obchodního majetku společnosti. Za obchodní majetek se dle zákona v případě 

právnické osoby považuje její veškerý majetek (§ 6 odst. 1 věta druhá obchodního 

zákoníku) a za čistý obchodní majetek se považuje v případě právnických osob veškerý 

majetek společnosti po odečtení jejích veškerých závazků (§ 6 odst. 3 obchodního 

zákoníku). V tomto smyslu je důležitým mezníkem fakt, že společnost odpovídá za své 

závazky celým svým majetkem a nikoli jen majetkem, který by byl v hodnotě do výše 

jejího základního kapitálu, a obráceně jestliže společnost nemá majetek, který by svou 

hodnotou dosahoval výše základního kapitálu, společnost odpovídá pouze tímto 

majetkem a nikoli částkou do výše základního kapitálu.59 

Z těchto příčin základní kapitál nevypovídá příliš, jaká je reálná situace 

společnosti a její schopnost splácet její závazky a případní budoucí věřitelé společnosti 

se tak budou jen málo zajímat o to, jaká je výše základního kapitálu, jako měřítko její 

solventnosti. Na tomto základě je kontinentálně evropská koncepce vytváření a udržení 

základního kapitálu a především její garanční funkce vůči třetím osobám podrobována 

v poslední době tvrdé kritice a dochází k tendenci opouštění této koncepce a inspirování 

se v jiných právních kulturách. 

 Mezi další funkce základního kapitálu se řadí funkce určení míry účasti 

společníka na společnosti. V souvislosti se společností s ručením omezeným je ovšem 

tato funkce zpochybňována především proto, že podle § 114 odst. 1 obchodního 

zákoníku obchodní podíl společníka přestavuje účast společníka na společnosti, jehož 

výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, 

nestanoví-li společenská smlouva jinak.60 V tomto případě se tedy jedná o možnost 

                                                 
59 Dědič, J. a kol: Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Polygon, 2002, s. 355. 
60 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, s. 219. 
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společníků upravit si podíly společnosti i jinak než poměrem jejich vkladu 

k základnímu kapitálu. Proto se zdá být i tato funkce limitována, v případě společnosti 

s ručením omezeným. Jinak je tomu u akciové společnosti, na kterou se tato možnost 

nevztahuje. 

Za další funkci základního kapitálu bývá uváděna funkce měřítka zisků a ztrát. I 

tato funkce je podrobována kritice, jelikož je zmiňován fakt, že oba tyto údaje jsou 

v rozvaze společnosti uvedeny na straně pasiv, stejně tak jako základní kapitál.61 

V okamžiku kdy dochází k otevřenému popírání základních funkcí základního kapitálu, 

je třeba si položit otázku, zdali je jeho povinná tvorba v dnešním ekonomickém systému 

nutná a jestli by nebylo lepší nechat příslušné rozhodnutí (tedy v jaké výši vytvořit 

základní kapitál) pouze na vůli společníků. Pokud se podíváme, jakým směrem se ubírá 

vývoj práva společností v kontinentální právní kultuře, jejíž jsme součástí, nelze 

opominout tendenci spíše k uvolňování přísnosti ustanovení týkající se minimální výše 

základního kapitálu.  

Pokud srovnáme jakým způsobem je koncipována tvorba základního kapitálu 

v britském právu společností, vidíme, že kapitálové společnosti mají pořád povinnost 

vytvářet základní kapitál, ale minimální výše tohoto kapitálu není nikterak stanovena, 

proto se v praxi běžně vyskytuje základní kapitál ve výši např. 1 libry. Ve Spojeném 

království Velké Británie a Severního Irska se došlo k názoru, že stanovení minimální 

výše základního kapitálu stejně neplní garanční funkci vůči věřitelům a spíše omezuje 

podnikatelskou činnost. V praxi se totiž běžně stává, že pokud se někdo rozhodne 

vykonávat podnikatelskou činnost a pro tuto činnost zvolí některou z forem společností 

s ručením omezeným, věřitelé, pokud se jedná o velké subjekty, které mohou snadněji 

prosadit své podmínky (typicky banky při poskytování bankovních úvěrů), požadují od 

společníků společností, aby se nad zákonné ručení (které je omezené) zavázali i ke 

svému osobnímu ručení za tyto závazky. Tím v obchodní praxi v podstatě dochází 

k určitému pokřivení základního principu těchto společností (tj. že mají omezené 

ručení). Dochází k vytváření právních vztahů mezi společnostmi a jejími věřiteli a 

k těmto vztahům přistupují společníci jako fyzické osoby a v rámci své právní 

subjektivity se stávají smluvními ručiteli za tyto závazky. V této konstrukci pak dochází 

                                                 
61 Tamtéž. 
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k tomu, že společníci takovýchto společností ručí za zmíněné závazky (které jsou 

v praxi často zásadní co do výše) v podstatě neomezeně.62 

Vývoj v českém právním prostředí jde v souladu se směrem, kterým se ubírá 

zákonodárná činnost v  kontinentální právní kultuře obecně. Dochází tedy k uvolňování 

regulace týkající se ustanovení o povinné tvorbě základního kapitálu u společností 

s ručením omezeným a nejen u nich. V rámci českého právního prostředí se tyto kroky 

projevují i v novém vládním návrhu zákona o společnostech a družstvech (zákon o 

korporacích).63 V návrhu zákona o společnostech a družstvech není stanoveno, jaká je 

minimální výše základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným, avšak v § 145 

odst. 1 návrhu zákona o korporacích je stanoveno, že minimální vklad společníka je 1 

Kč. Ve spojení s § 11 návrhu zákona o korporacích, podle kterého může být kapitálová 

společnost založena jen jedním zakladatelem a rovněž § 30 návrhu zákona o 

korporacích, který uvádí, že základní kapitál je peněžité vyjádření souhrnu všech vkladů 

do základního kapitálu, lze usoudit, že minimální výše základního kapitálu bude 1 Kč. 

Pokud tedy dojde ke schválení návrhu zákona o korporacích v této podobě, české právo 

společností půjde, v kontextu s ustanoveními regulujícími minimální výši základního 

kapitálu, stejnou cestou jako právo britské. Dojde tedy v podstatě v přenechání 

rozhodnutí o výši základního kapitálu na vůli společníků s tím, že pokud budou chtít, 

mohou ve společnosti vytvořit pouze „symbolickou“ výši takového kapitálu. Tento 

přístup koresponduje s obecnými tendencemi v kontinentální právní kultuře. 

 

2. 4. Vklad společníka a jeho minimální výše 
 

Podle českého práva společností je minimální výše vkladu společníka do společnosti 

s ručením omezeným 20 000 Kč (§ 109 odst. 1 obchodního zákoníku). V rámci nového 

koncepčního řešení práva společností, kdy zákonná úprava společností má být 

vyčleněna do samostatného zákona, by mohlo dojít, pokud se návrh zákona o 

                                                 
62 French, D., Mayson, S., Ryan, Ch.: Mayson, French & Ryan on Company Law. 26th Edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, s. 57. 
63 Návrh zákona je možné dohledat na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_zakona_o_obchodnich_korporacich_2011.pdf 
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společnostech a družstvech schválí bez dalších změn, ke snížením minimální výše 

vkladu společníka u společnosti s ručením omezeným na 1 Kč.64 Každý společník může 

do společnosti vložit pouze jeden vklad, ale výše jednotlivých vkladů může být 

rozdílná, s tím, že každý z těchto vkladů musí být dělitelný na celé tisíce (§ 109 odst. 2 

obchodního zákoníku). I v této souvislosti se připravuje změna, jelikož v § 136 odst. 2 

návrhu zákona o společnostech a družstvech se uvádí, že společník může vlastnit více 

podílů, pokud tuto možnost upraví společenská smlouva.65 Současná právní úprava 

v obchodním zákoníku dále stanovuje, že souhrn vkladů musí odpovídat výši 

základního kapitálu (§ 109 odst. 2 obchodního zákoníku). 

Pokud jde o teoretické vymezení pojmu vklad v českém právu, jde o nesnadnou 

úlohu především proto, že současná právní úprava používá termínu vklad hned 

v několika rozlišných významech, které nalezneme v zákonných ustanoveních § 58 

odst. 1 a § 59 odst. 1, obchodního zákoníku. Význam pojmu vklad je v literatuře66 

interpretován jako: 

 

- vkladová povinnost společníka  

- předmět vkladu  

- majetkový základ podílu společníka na společnosti 

 

Podle Eliáše se vkladem ve smyslu chápání jako vkladové povinnosti míní „závazek 

vyplývající z právních skutečností vedoucích buď k založení společnosti, nebo ke zvýšení 

jejího základního kapitálu, popř. z právních skutečností vedoucích k rozšíření počtu 

společníků“.67 V souvislosti s vkladovou povinností nelze rovněž přehlédnout chápání 

vkladu v užším a širším smyslu. V užším smyslu je tato povinnost chápána jako plnění 

                                                 
64 § 145, odst. 1, návrhu zákona o společnostech a družstvech. Možné dohledat na: : 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_zakona_o_obchodnich_korporacich_2011.pdf 
65 K dohledání na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_zakona_o_obchodnich_korporacich_2011.pdf 
66 Více např. Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 
podnikatelé. 5 vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 19 a násl. 
67 Tamtéž s. 20. 
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společníka ve prospěch společnosti pouze za účelem vytváření základního kapitálu a 

v širším smyslu jako jakékoliv plnění společníka vůči společnosti (např. i příplatky 

podle § 121 obchodního zákoníku).68 Pokud se tedy přidržíme chápání vkladové 

povinnosti v užším smyslu, právními skutečnostmi, které ji ve společnosti s ručením 

omezeným dávají za vznik, jsou společenská smlouva, zakladatelská listina nebo 

prohlášení o převzetí nových vkladů při zvyšování základního kapitálu.69 K zániku 

vkladové povinnosti dochází především splněním této povinnosti.70 

Dalším významem pojmu vklad je jeho chápání jako předmětu vkladu71. Předmětem 

vkladu, v souvislosti s § 59 odst. 1 obchodního zákoníku může být peněžité nebo 

nepeněžité plnění. Peněžité vklady jsou výlučně peníze a to v české i zahraniční měně.72 

Hodnota takového vkladu se určí podle nominální hodnoty peněz v české měně a 

v případě zahraniční měny musí dojít k jejímu přepočtu na měnu českou.73 Podle § 111 

odst. 1 obchodního zákoníku musí být před podáním návrhu na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku splaceno minimálně 30% každého peněžitého vkladu a celé emisní 

ážio. Celková výše splacených peněžitých a nepeněžitých vkladů dohromady musí činit 

nejméně 100 000 Kč. Výjimkou z tohoto obecného pravidla je, že v případě jednočlenné 

společnosti s ručením omezeným musí dojít k úplnému splacení jejího základního 

kapitálu (§ 111 odst. 2 obchodního zákoníku). Obdobným způsobem je řešena i situace, 

kdy se spojí všechny obchodní podíly do rukou jednoho společníka. V takovém případě 

je společník povinen do 3 měsíců splatit 100% všech peněžitých vkladů nebo převést 

část obchodního podílu na jinou osobu (§ 119 obchodního zákoníku). 

                                                 
68 Dvořák, T.: Společnosti s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 
2008, s. 327. Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 
podnikatelé. 5 vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 21. 
69 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 
podnikatelé. 5 vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 28 – 29. 
70 Více tamtéž s. 28. a násl. 
71 Vymezení dle Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby 
jako podnikatelé. 5 vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 20 je: „peněžité nebo nepeněžité plnění, které se 
společník zavazuje poskytnout společnosti a společnost se zavazuje přijmout je“. 
72 Dvořák, T.: Společnosti s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 
2008, s. 328. 
73 Tamtéž. 
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V případě že nedojde ke splacení všech vkladů ještě před podáním návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku, společníci musí splatit své vklady podle podmínek 

a lhůt dle společenské smlouvy nejdéle však do pěti let od vzniku společnosti nebo od 

převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu (§ 113 odst. 1 obchodního 

zákoníku). Společník, který nedodržel tyto lhůty je povinen platit úrok z prodlení ve 

výši 20% nesplacené částky, pokud ovšem společenská smlouva nestanoví jinak (§ 113 

odst. 2 obchodního zákoníku). Pokud je společník v prodlení může být společností 

vyzván ke splnění povinnosti v dodatečné lhůtě pod pohrůžkou vyloučení ze 

společnosti, tato lhůta ovšem nesmí být kratší než 3 měsíce (§ 113 odst. 3 obchodního 

zákoníku). V případě nedodržení ani této dodatečné lhůty, společník může být valnou 

hromadou ze společnosti vyloučen (§ 113 odst. 4 obchodního zákoníku). 

Nepeněžité vklady jsou společně pro všechny formy společností legálně upraveny 

především v § 59 obchodního zákoníku. Původně byl nepeněžitý vklad v § 59 odst. 1 

obchodního zákoníku jen velmi obecně vymezen za jakoukoliv penězi ocenitelnou 

hodnotu. Záhy se ovšem ukázalo, že bude muset dojít ke zpřesnění vymezení 

nepeněžitého vkladu, protože začalo docházet ke vkládání takových vkladů, které buď 

společnost nebyla schopna žádným způsobem využít, protože neměly nic společného 

s činností společnosti, nebo se jednalo o vklady, které ani nemohly být předmětem 

vkladu, či se na společnost nedaly převést, např. souhrn vědomostí.74 Konsekventně tak 

docházelo ke striktnějšímu stanovení, co lze považovat za nepeněžitý vklad. Současná 

právní úprava v § 59 odst. 2 obchodního zákoníku uvádí především dva základní 

rozlišovací body vymezující nepeněžité vklady. Jedná se o to, že nepeněžitým vkladem 

může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost 

hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání (§ 59 odst. 2 věta první 

obchodního zákoníku). Obě tato kritéria jsou velmi důležitá pro posuzování způsobilosti 

nepeněžitého vkladu a od dřívějšího spíše vágního pojetí se velmi odlišují. Tato kritéria, 

teda kritérium zjistitelnosti a využitelnosti se u každého jednotlivého vkladu posuzují 

zvlášť a v případě postrádání některého z těchto prvků nejsou způsobilými jako 

nepeněžité vklady. Podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku musí být hodnota 

                                                 
74 Bartošíková, M., Štenglová, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, 
s 36 – 37. 



39 

 

nepeněžitého vkladu uvedena ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině a musí 

být stanovena podle posudku nezávislého znalce, který je jmenován soudem. 

Nepeněžitý vklad musí být splacen, na rozdíl od vkladu peněžitého, vždy ještě před 

zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 59 odst. 2 věta třetí 

obchodního zákoníku). V případě, že majetkové právo ke vkladu nepřejde na 

společnost, ačkoliv se vklad považuje za splacený, společník je povinen tento vklad 

uhradit v penězích a společnost je povinna nepeněžitý vklad vrátit, popř. odevzdat třetí, 

oprávněné osobě (§ 59 odst. 2 věta čtvrtá obchodního zákoníku). V případě že společník 

vkládá do společnosti nepeněžitý vklad a hodnota takového vkladu je při vzniku 

společnosti nižší, než bylo stanoveno při jejím zakládání, společník, jenž splatil tento 

vklad, má povinnost rozdíl doplatit v penězích, není-li ve společenské smlouvě stanoven 

jiný způsob náhrady (§ 59 odst. 7 věta první obchodního zákoníku). Stejným způsobem 

je povinen i společník, jenž splatil vklad po vzniku společnosti, avšak hodnota takového 

vkladu v době jeho splacení byla nižší, než na kterou byl nebo měl být oceněn (§ 59 

odst. 7 věta druhá obchodního zákoníku). 

Výše uvedené vymezení je vymezení pozitivní, zákon tedy stanovuje, které 

nepeněžité vklady považuje za způsobilé. Stejně tak zákon negativně vymezuje 

nepeněžité vklady, tedy jaké vklady považuje ex-lege za nezpůsobilé. Jedná se o 

pohledávku vůči společnosti, která nemůže být nepeněžitým vkladem a započtení 

takovéto pohledávky vůči pohledávce společnosti na splacení vkladu či emisního kursu 

se připouští jen v případech, kdy zákon tak výslovně stanovuje (§ 59 odst. 8 obchodního 

zákoníku). Stejným způsobem zákon vytváří omezení ve způsobilosti nepeněžitých 

vkladů, které se týká zákazu vkladů spočívajících v závazcích týkajících se provedení 

prací nebo v poskytnutí služeb (§ 59 odst. 2 věta druhá obchodního zákoníku). 

Důvodem pro toto omezení je především skutečnost, že ve společnosti by se měl 

vytvořit reálný základní kapitál, který by mohl plnit své funkce. Jaké jsou tyto funkce a 

jaká je skutečná schopnost základního kapitálu tyto funkce plnit, bylo již rozvedeno v 

kapitole této práce zabývající se základním kapitálem. 

V britském právu se přístup ke vkladu jako předmětu vkladu od práva českého 

rozlišuje. V obecné rovině lze říci, že private company limited by shares nemá zákonná 

omezení, která by stanovovala, co je způsobilým vkladem a co už nikoliv. V zásadě se 

dají možné vklady rovněž rozdělit na vklady peněžité a na vklady nepeněžité. V případě 
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vkladů peněžitých platí, že za platbu (vklad) v penězích se podle zákona o 

společnostech 2006 považuje: a) hotovost přijatá společností, b) šek přijatý společností 

v dobré víře s tím, že členové správní rady nemají žádný důvod se domnívat, že tento 

šek nebude proplacen, c) zproštění závazku společnosti za určitou částku d) závazek 

zaplatit společnosti v peněžních prostředcích v budoucnosti e) placení jinými 

prostředky, které dají společnosti současné nebo budoucí oprávnění k zaplacení penězi 

(§ 583 odst. 3 Companies Act 2006). Za placení penězi se rovněž považuje, dojde-li k 

platbě v měně jiného státu, tedy měnou jinou než sterlingem (§ 583 odst. 7 obchodního 

zákoníku). Z uvedeného vidíme, že na rozdíl od českého práva je v britském právu 

možné provést započtení pohledávky (viz pism. c). V zákoně je výslovně tato možnost 

uvedena, jako jeden ze způsobů, jak provést peněžitý vklad. Naproti tomu v českém 

právu je tato varianta explicitně zakázána (§ 59 odst. 8 obchodního zákoníku). 

V případě nepeněžitých vkladů platí režim také rozdílný a tyto vklady na rozdíl od 

českého práva v případě společnosti s ručením omezeným nemusí být oceňovány. 

Režim oceňování nezávislou osobou platí pouze u public companies, kde je větší důraz 

na správné ohodnocení nepeněžitého majetku, především z důvodu ochrany investorské 

veřejnosti (protože public company má oprávnění nabízet své akcie veřejnosti na rozdíl 

od private company, blíže viz kapitola týkající se rozdílu mezi public a private 

companies). V tomto smyslu jsou kladeny větší nároky na public companies i když tím 

dochází k jejich většímu administrativnímu zatížení, aby nedocházelo k fiktivnímu 

vytváření základního kapitálu, který by ve skutečnosti neexistoval.  

U private companies tedy záleží na dohodě společníků, či budoucích společníků a 

společnosti, v jaké výši bude konkrétní nepeněžitý vklad oceněn. Za těchto podmínek 

může docházet k přeceňování takovýchto vkladů. Na druhou stranu je třeba konstatovat, 

že britský právní systém v kontextu s private companies nestaví na doktríně spočívající 

ve vytváření a udržování základního kapitálu a proto ani u této formy společnosti není 

nikterak legálně stanovena žádná minimální výše základního kapitálu, která by se 

musela povinně vytvářet.  

Dalším rozlišujícím znakem obou právních řádů je možnost vkladu ve výkonu 

spočívající v provedení určité práce či poskytnutí služeb v budoucnosti u private 

company limited by shares. Tato forma vkladu je zakázána opět pouze u public 
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companies. V § 585 odst. 1 zákona o společnostech 2006 je uvedeno, že public 

company nesmí přijmout závazek spočívající v provádění prací nebo poskytování 

služeb. Jestliže takový závazek přijme, držitel akcií, ke kterým se tento vklad vztahoval, 

musí splatit tento vklad v penězích do výše jeho upsaného vkladu, stejně tak musí 

v penězích splatit celé emisní ážio a rovněž musí podle zákona zaplatit příslušný úrok 

z této částky (§ 585 odst. 1,2 Companies Act 2006). U private companies je tedy tato 

forma vkladu povolena. Stejně tak je například povolen vklad ve formě například 

udělení určitého oprávnění. Např. Hong Kong and China Gas v Glen75 byl případ, kdy 

společnost získala od pana Glena právo na dodávky plynu do města Victoria, Hong 

Kong, za protiplnění spočívající ve vydání a plném splacení 400 kusů akcií, každá za 10 

liber, a rovněž mu bylo přislíbeno, že v případě nového vydávání akcií mu vždy 

připadne 20% těchto akcií a vždy jako plně splacených. Bylo judikováno, že ačkoliv 

kontrakt, který se týkal vydání a splacení 400 kusů akcií byl platný, budoucí slib 

spočívající v připadnutí 20 % akciích jako plně splacených při každém novém vydávání 

je neplatný a nevynutitelný. V tomto směru je názorně vidět, že i smluvní volnost 

britského práva, která je značně rozsáhlá, je v souvislosti s vklady, určitým způsobem, 

ačkoli relativně malým, limitována. 

Třetí význam pojmu vklad, jak se v našem právu obchodních společností dá chápat, 

je jako majetkový základ podílu společníka na společnosti.76 Obecná zákonná úprava 

v českém právu je obsažena v § 59 odst. 1 obchodního zákoníku, kde je stanoveno, že 

společník se zavazuje vnést vklad do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti 

v ní. Účastí ve společnosti vzniká společníkovi podíl ve společnosti a z něj plynoucí 

práva a povinnosti (§ 61 odst. 1 věta první obchodního zákoníku). Podle českého 

obchodního práva může mít společník jen jeden podíl, pokud nejde o akciovou 

společnost (§ 61 odst. 1 obchodního zákoníku). Tento princip platí i pro společnost 

s ručením omezeným, kde je v § 114 odst. 1 obchodního zákoníku specificky 

pojmenován pro tuto formu společnosti jako obchodní podíl. Výše obchodního podílu 

                                                 
75 Hong Kong and China Gas Co Ltd v Glen [1914] 1 Ch 527. 
76 Vymezení podle Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické 
osoby jako podnikatelé. 5 vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 20. je: : „číselné vyjádření rozsahu zdrojů, 
které společník poskytl společnosti a které zůstává po dobu trvání společnosti konstantní a mění se 
v kapitálových společnostech pouze procesy zvyšování a snižování základního kapitálu“. 
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se u společnosti s ručením omezeným určuje podle poměru vkladu k základnímu 

kapitálu společnosti, pokud společenská smlouva neurčí jiný způsob stanovení (§ 114 

odst. 1 obchodního zákoníku). U akciové společnosti dle českého práva není možné 

smluvně ustanovit odchylný režim pro výši podílu, který by nebyl přímo závislý na 

množství kapitálu vneseným společníkem (akcionářem) do společnosti. V tomto smyslu 

vidíme odraz kapitálového pojetí u společnosti s ručením omezeným, kdy rozsah práv a 

povinností plynoucích z obchodního podílu je přímo závislý na kvantu kapitálu, který je 

společníkem vnášen do společnosti, pokud tedy není smluvně ujednáno jinak. Je tedy 

možné například ujednat, že ačkoliv jeden společník bude vnášet do společnosti 

100 000 Kč a další dva každý po 50 000 Kč, všichni společníci budou mít stejnou výši 

podílu na společnosti. Doktrína i soudní praxe ovšem již vytyčila určité hranice pro 

rozdílné stanovení výše podílů bez ohledu na výši vkladů. Tato rozdílnost by se neměla 

příčit dobrým mravům ani zásadám poctivého obchodního styku. V zásadě se uvádí, že 

pro takovéto ustanovení musí existovat konkrétní příčina. Takovou příčinou může být 

např. skutečnost, že se někteří společníci budou podílet na činnosti společnosti osobně 

nebo že existují mezi společníky osobní vztahy, na základě kterých se dohodli, že budou 

mít stejný podíl bez ohledu na výši jejich vkladů.77  

V ustanovení § 114 odst. 2 obchodního zákoníku, které říká, že každý společník 

může mít jen jeden obchodní podíl, se projevuje princip, v souvislosti se společností 

s ručením omezeným, který se prosadil v rakouské právní úpravě a posléze byl 

recipován do českého právního systému po první světové válce, a to sice princip tzv. 

„přirůstání podílů“.78 Tento princip spočívá v tom, že v případě, že společník má už 

jeden obchodní podíl a chtěl by získat větší účast na společnosti, může tak učinit 

převzetím dalšího vkladu s tím, že společník po tomto převzetí nezíská další obchodní 

podíl na společnosti, ale tento vklad „přiroste“ ke stávajícímu podílu společníka a tím se 

tedy jeho podíl na společnosti zvýší.  

Rozdílný princip se uplatňuje v britském právu společností. V tomto právním řádu 

se prosadil systém obdobný pro naší akciovou společnost. Vyplývá to už i z rozdílného 

                                                 
77 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, s. 364 – 365. 
78 Pelikánová, I., Černá, S. a kol: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, 
Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 382. 
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pojetí společnosti s ručením omezeným v britském právu. Private company, která má 

ručení omezené na akcie vydává akcie o jednotlivých nominálních hodnotách a 

společník, který má už určitý podíl na společnosti může nabýt podílu dalšího. 

Neuplatňuje se tedy zde princip „přirůstání podílů“, který byl popsán v souvislosti 

s českou právní úpravou společnosti s ručením omezeným, ale existuje zde možnost 

plurality podílů v rukou jednoho společníka. 

V českém právu v případě společnosti s ručením omezeným se společník účastní na 

společnosti obchodním podílem. Podíl ve společnosti ovšem nemůže být představován 

cenným papírem (§ 61 odst. 1 věta třetí obchodního zákoníku). V britském právu 

vyjadřuje podíl na společnosti akcie, kterých existuje vícero druhů a které jsou cenným 

papírem. V tomto smyslu vidíme diametrální rozdíl mezi pojetím společnosti s ručením 

omezeným v českém právním řádu a private company limited by shares podle práva 

britského. Kritérium pro rozlišení jednotlivých druhů akcií podle britského práva 

spočívá v tom, že s jednotlivými druhy akcií jsou spojena rozdílná práva. Britské právo 

tak zná, v prvé řadě, obyčejné akcie (podle terminologie českého obchodního práva by 

se jednalo o kmenové akcie), tedy takové akcie, do kterých nejsou inkorporována žádná 

výsadní práva. Dalším druhem jsou preferenční akcie, které spočívají v tom, že jejich 

držitel má oprávnění každý rok dostat určitou pevnou částku jako dividendu za každou 

takovou akcii, která je vyplácena dříve než ostatní dividendy držitelům dalších druhů 

akcií. K této částce se běžně dojde stanovením procentní sazby z nominální hodnoty 

akcií. V případě, že v jednom období nebude částka vyplacena, dojde k přičtení této 

částky k částce, která má být vyplacena v období dalším.79 Třetím druhem jsou akcie, 

které jsou nazývány „pozdrženými“, jelikož v sobě mají včleněno zákaz výplaty 

dividendy jejich držitelům v případě, že v určitém výplatním roce není vyplacena 

dividenda držitelům obyčejných akcií. Tyto akcie bývají také někdy nazývány 

„zakladatelské“, protože ač tento druh akcií v sobě nosí omezení na výplatu dividend do 

doby, než držitelé ostatních druhů akcií jsou vyplaceni, na druhou stranu bývá s těmito 

akciemi spojen rozsáhlejší přístup k zisku společnosti, než u ostatních druhů. Tento 

přístup se realizuje tak, že po výplatě držitelů ostatních druhů akcií, držitelé těchto akcií 

jsou oprávněni si mezi sebe rozdělit např. jednu čtvrtinu, či dokonce jednu třetinu 

                                                 
79 Webb v Earle [1875] LR 20 Eq 556. 
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veškerého zbývajícího zisku společnosti. Posledním druhem akcií jsou takové akcie, 

které mají stejná majetková práva jako obyčejné akcie, ale nemají v sobě začleněna 

žádná volební práva. Z tohoto důvodů bývají nazývány jako akcie bez volebních práv. 

Praktická situace ve společnostech pak nezřídka vypadá tak, že relativně úzký okruh 

držitelů ostatních druhů akcií kontroluje celou společnost a nepřipustí mezi sebe ostatní 

akcionáře. Z uvedených důvodů je tento druh akcií obecně kritizován odbornou 

veřejností.80  

Pokud se podíváme do návrhu zákona o společnostech a družstvech81 vidíme, že 

koncept, jakým způsobem bude chápán podíl ve společnosti s ručením omezeným, se 

značně změní, pokud dojde ke schválení návrhu zákona v této podobě. V prvé řadě je 

třeba říci, že návrh zákona počítá s tím, že společník ve společnosti s ručení omezeným 

bude moci mít více podílů, připustí-li tak společenská smlouva (§ 32 odst. 1 a § 136 

odst. 2 návrhu zákona o společnostech a družstvech). Společenská smlouva bude moci 

rovněž připustit vznik různých druhů podílů, se kterými budou spojena různá práva a 

povinnosti (§ 136 odst. 1 návrhu zákona o společnostech a družstvech). Podíly do 

kterých budou inkorporována stejná práva a povinnosti budou tvořit jeden druh (§ 136 

odst. 1 návrhu zákona o společnostech a družstvech). Podíl bude moci být ve 

společnosti s ručením omezeným představován cenným papírem, pokud tak stanoví 

společenská smlouva a v případě, že ve společnosti bude dovolen vznik více podílů pro 

jednoho společníka, společnost bude mít oprávnění vydat podílní list pro každý takový 

podíl (§ 32 odst. 2 a § 139 odst. 1 návrhu zákona o společnostech a družstvech). 

V tomto případě vidíme ústup od relativně tradicionalistické koncepce „přirůstání 

podílů“82 v našem právním prostředí, která vychází již z rakousko-uherské právní 

úpravy pro Předlitavsko. Podílní list bude listinný cenný papír na řad, který bude moci 

společnost vydat jen k podílům, jejichž převoditelnost nebude nijak podmíněna či 

omezena (§ 139 odst. 2, 3 návrhu zákona o společnostech a družstvech). Návrh zákona 

o společnostech a družstvech avšak nepočítá s tím, že tento podílní list by mohl být 

                                                 
80 Více French, D., Mayson, S., Ryan, Ch.: Mayson, French & Ryan on Company Law. 26th Edition. 
Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 168 – 169. 
81 Možné dohledat na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_zakona_o_obchodnich_korporacich_2011.pdf 
82 Pelikánová, I., Černá, S. a kol: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, 
Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 382. 
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přijat k obchodování na regulovaných trzích v rámci Evropské Unie podle zákona 

regulující podnikání na kapitálovém trhu (§ 139 odst. 4 návrhu zákona o společnostech 

a družstvech). 

 

2. 5. Převoditelnost obchodního podílu 
 

Dalším zajímavým znakem pokud jde o společnost s ručením omezeným a její 

srovnání s britskou private company limited by shares je převoditelnost obchodního 

podílu těchto společností. V kontextu s českým právním řádem jde o rys, který 

společnost s ručením omezeným spojuje s osobními společnostmi, protože 

převoditelnost takového podílu není zcela volná, tedy jen na vůli zcizitele a nabyvatele. 

Český obchodní zákoník upravuje tuto problematiku v § 115, ve kterém v prvé řadě 

rozlišuje převod obchodního podílu a) na jiného společníka b) na třetí osobu. Pokud jde 

o první variantu převod obchodního podílu je zásadně možný se souhlasem valné 

hromady, pokud nestanoví společenská smlouva jinak (§ 115 odst. 1 obchodního 

zákoníku). V tomto smyslu je tedy možné zákonné podmínky pro převod obchodního 

podílu společenskou smlouvou zpřísnit, popřípadě i tento převod vyloučit, na druhou 

stranu může společenská smlouva tyto podmínky usnadnit v případě, že ve společenské 

smlouvě bude výslovně uvedeno, že souhlas valné hromady pro převod obchodního 

podílu není třeba.83 V případě druhé varianty zákon stanoví, že obchodní podíl může být 

převeden na třetí osobu, pokud je tak uvedeno ve společenské smlouvě (§ 115 odst. 2 

věta první obchodního zákoníku). Převod obchodního podílu na třetí osobu, je tedy 

omezen a je přípustný pouze v případě, že je to umožněno výslovným ustanovením ve 

společenské smlouvě. V případě, že společenská smlouva převod na třetí osobu umožní, 

může rovněž stanovit určité podmínky pro tento převod. Obchodní zákoník v tomto 

smyslu výslovně uvádí, že takovýto převod může být podmíněn souhlasem valné 

hromady (§ 115 odst. 2 věta druhá obchodního zákoníku). Důvod pro explicitní vložení 

tohoto ustanovení zákonem č. 370/2000 Sb. spočívá v předešlé nejasnosti, jestli je 

potřebný souhlas valné hromady i v případě, kdy není výslovně požadován 

                                                 
83 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, s. 372., Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Polygon, 2002, s 1032. 
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společenskou smlouvou. Po vložení tohoto ustanovení došlo k vyjasnění této 

problematiky a rovněž v odborné literatuře84 je obecně zastáván názor, že takový 

souhlas je nutný jen v případě, stanoví-li tak společenská smlouva.  

Zákon dále dodává, že v případě, že se jedná o jednočlennou obchodní 

společnost, obchodní podíl je na třetí osoby převoditelný vždy (§ 115 odst. 2 věta třetí 

obchodního zákoníku). Toto ustanovení vychází z racionálního základu, že v případě, že 

se jediný společník rozhodne převést svůj obchodní podíl na třetí osobu a tato možnost 

není uvedena v zakladatelské listině, nebylo by příliš vhodné nutit společníka ke změně 

této listiny, z důvodů že se jedná v zásadě jen o formální akt, jelikož by v tomto případě 

jediný společník o této změně rozhodoval sám. Stejně tak by tomu bylo v případě, 

kdyby bylo třeba rozhodnutí valné hromady k převodu obchodního podílu. Zákon proto 

jasně stanovuje převoditelnost takového obchodního podílu bez ohledu na to, zda tato 

možnost chybí v ustanovení zakladatelské listiny, nebo naopak pokud je tento převod 

podmíněn například souhlasem valné hromady. I v případě, že ve společenské smlouvě 

byla výslovně stanovena nepřevoditelnost obchodního podílu na třetí osobu a posléze 

dojde ke spojení obchodních podílů v rukou jediného společníka, rovněž není třeba 

změny zakladatelské listiny (společenská smlouva se ex lege mění v zakladatelskou 

listinu) k provedení převodu obchodního podílu na třetí osobu, avšak v případě 

pozdějšího rozdělení obchodního podílu mezi více společníků by nadále platilo 

ustanovení o jeho nepřevoditelnosti na třetí osoby.85 

Zákonnými podmínkami pro převod obchodního podílu vyplývajícími z § 115 

odst. 3 obchodního zákoníku jsou písemná forma smlouvy a úředně ověřené podpisy. 

Zpravidla se úřední ověření podpisů provádí u notářů, či na obecních, městských, 

krajských úřadech, může ale být stejně tak uskutečněno i na zastupitelských úřadech 

České republiky, popř. i na jiných místech.86 

                                                 
84 Např. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 374., Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Polygon, 2002, s 1034. 
85 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Polygon, 2002, s 1033. 
86 Více Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 87 – 92, 374. 
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Za obsahové náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu se považuje 

určení účastníků a obchodního podílu, o kterém se v převodu jedná.87 Ze zákona 

vyplývá, že podstatnou náležitostí smlouvy o převodu obchodního podílu, v případě, že 

se jedná o převod obchodního podílu na třetí osobu, je požadavek, aby tato osoba 

prohlásila, že přistupuje ke společenské smlouvě, popřípadě stanovám (§ 115 odst. 3 

věta první obchodního zákoníku). To samé platí i v případě převodu obchodního podílu 

u jednočlenné společnosti, nabyvatel musí rovněž prohlásit, že přistupuje 

k zakladatelské listině, případně ke stanovám.88 Ze soudního rozhodování vyplývají i 

další podstatné náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu. Především se jedná o 

skutečnost, že ve smlouvě musí být dostatečně určitě stanoveno, zda se jedná o úplatný 

nebo neúplatný převod obchodního podílu. V opačném případě by příslušný právní 

úkon postrádal jednu z náležitostí projevu vůle, a to sice určitost a tento právní úkon by 

byl považován za vadný. V případě, že je ve smlouvě dohodnuto, že jde o převod 

úplatný, za další náležitost smlouvy se považuje stanovení konkrétní ceny obchodního 

podílu anebo způsob jejího určení.89 Dohoda o ceně může být stanovena v příloze ke 

smlouvě, avšak musí být vždy provedena v písemné formě.90 

Pokud jde o závazky spojené s obchodním podílem, v případě, že dojde 

k převodu obchodního podílu, zákon uvádí, že převodce ručí za tyto závazky (§ 115 

odst. 3 věta třetí obchodního zákoníku). Převodce ručí za závazky, které vznikly před 

převodem obchodního podílu, nikoliv až po něm, a za typický takovýto závazek lze 

považovat např. povinnost splacení dlužného vkladu společníkem.91 Smlouva o převodu 

obchodního podílu je účinná dnem, kdy dojde k uzavření smlouvy mezi smluvními 

stranami (platnost smlouvy) a neexistují-li zde žádné další podmínky pro její účinnost, 

nebo v případě, že nějaké podmínky existují, po jejich splnění. Pokud neexistují žádné 

podmínky od počátku, platnost a účinnost smlouvy spadá v jeden okamžik. Od tohoto 

jsou třeba odlišit účinky převodu obchodního podílu vůči společnosti. Účinností 

                                                 
87 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Polygon, 2002, s 1035. 
88 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. dubna 2002, sp. zn.: 29 Odo 264/2001.  
89 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15. března 1995, sp. zn.: 7 Cmo 120/94. 
90 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. dubna 2006, sp. zn.: 29 Odo 221/2005. 
91 91 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 375. 
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smlouvy mezi společníkem a nabyvatelem dochází k převodu obchodního podílu. 

Nabyvatel se tedy stane majitelem převáděného obchodního podílu. Účinky převodu 

obchodního podílu vůči společnosti znamenají, že nová osoba (nabyvatel) se stane 

společníkem ve společnosti s ručením omezeným a může ve společnosti vykonávat 

veškerá práva spojená s obchodním podílem.92 Tyto účinky jsou podle zákonného 

ustanovení § 115 odst. 4 obchodního zákonku spojeny se dnem, kdy je společnosti 

doručena účinná smlouva o převodu. 

V britském právu je situace rozdílná, akcie jsou cenné papíry vyjadřující podíl 

ve společnostech s ručením omezeným na akcie (companies limited by shares) a 

převoditelnost těchto akcií není zákonným způsobem omezena, jako je tomu u české 

společnosti s ručením omezeným. Zákonná neomezenost převodu se vztahuje jak na 

převod akcií na dalšího společníka (akcionáře) tak v případě převodu akcií na třetí 

osobu. Ačkoliv zákon o společnostech z roku 1908 pokládal omezenou převoditelnost 

akcií jako jeden ze základních pilířů pro klasifikování společností jako „private“ 

(dalšími pilíři byly, že společnost nebude mít větší počet akcionářů než padesát a že 

společnost nemůže nabídnout své akcie veřejnosti), dnes již toto zákonné omezení 

neplatí a i tyto společnosti mají volně převoditelný podíl. Zákon o společnostech z roku 

2006 ve svém § 544 odst. 1 uvádí, že akcie jsou volně převoditelné v souladu 

s ustanoveními uvedenými ve stanovách společnosti (articles of association). Stanovy 

jsou v britském právu tím základním dokumentem upravujícím právní vztahy ve 

společnosti (jak vnitřní tak vnější). Společenská smlouva se po účinnosti ustanovení 

zákona o společnostech z roku 2006 stala pouze dokumentem uvádějícím, že 

zakladatelé si přejí založit společnost podle tohoto zákona a že souhlasí s tím, že se 

stanou společníky a že v případě, že se jedná o společnost, která má základní kapitál, 

každý z nich se stane společníkem, který drží alespoň jednu akcii (§ 8 odst. 1 Company 

Act 2006). 

V praxi avšak velmi často dochází k omezení převoditelnosti akcií společností 

uvedením konkrétních restrikcí pro převod ve stanovách společnosti. Tyto restrikce 

ovšem nejsou zákonnými omezeními pro převod a v celém rozsahu záleží jen na volbě 

zakladatelů společnosti. Skutečnost, že velký počet společností reguluje převoditelnost 

                                                 
92 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Polygon, 2002, s 1038. 
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svých akcií, vyplývá z toho, že v modelových stanovách private company limited by 

shares jsou uvedeny restrikce pro tento převod. Existují zde samozřejmě i jiné důvody 

pro omezení převoditelnosti akcií jako například, že členové malých, často „rodiných“ 

společností, si nepřejí, aby podíl v jejich společnosti byl volně, bez jejich souhlasu, 

převeden na osobu stojícím mimo toto společenství. Hlavním důvodem proč skutečně 

drtivá většina společností má omezení převoditelnosti svých akcií je ale konsekvencí 

především jen mechanického přebrání modelu stanov, který byl vypracován pro private 

companies. Vypracování modelu má své odůvodnění spočívající především 

ve zjednodušení formálních náležitostí požadovaných zákonen při zakládání 

společnosti. Způsob, kterým je v modelu stanov regulována převoditelnost akcií, 

spočívá v možnosti odmítnutí takového převodu členy správní rady (board of directors). 

Přesněji řečeno, členové správní rady mohou odmítnout registrovat převod akcií ve 

společnosti, avšak v tom případě musí být „nástroj“, kterým byly akcie převáděny, 

vrácen nabyvateli z převodu s oznámením o odmítnutí registrace, pokud nenabudou 

podezření, že navrhovaný převod by mohl být podvodný.93 Za „nástroj“ se podle 

stejného článku považuje jakákoliv běžná forma převodu, nebo i zvláštní, pokud je 

schválena členy správní rady, která je vykonána převodcem nebo jeho jménem.94 

V době mezi zaplacením za akcie, avšak před vykonáním registrace má nabyvatel akcií 

pouze tzv. „equitable interest“ [subjektivní právo podle britského práva spravedlnosti 

(Equity law)].95 

Z uvedeného omezení převoditelnosti akcií vyplývá, že v případě, že společnost 

převzala tento model do svých předpisů ve formě stanov a neprovedla změny, což se ve 

většině případů neděje, členové správní rady mají všeobecné oprávnění k odmítnutí 

registrace převodu.96 Omezení tohoto všeobecného oprávnění naopak spočívá v tom, že 

členové správní rady musí dle § 171 zákona o společnostech 2006 jednat vždy 

v souladu se základními ustanoveními společnosti, kterými jsou stanovy společnosti a 

                                                 
93 Ustanovení § 26 odst. 5, The Companies (Model Articles) Regulations 2008 (SI 2008/3229). 
K dohledání na: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3229/schedule/1/made 
94 Ustanovení § 26 odst. 1, tamtéž. 
95 French, D., Mayson, S., Ryan, Ch.: Mayson, French & Ryan on Company Law. 26th Edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, s. 230. 
96 Tamtéž s. 230. 
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další rozhodnutí podle § 29 zákona o společnostech 2006 a stejně tak musí dle § 171 

zákona o společnostech 2006 svou pravomoc vykonávat pouze pro účel, pro který jím 

byla tato pravomoc svěřena.97  

Při srovnání způsobu a míry omezení převoditelnosti podílu podle českého a 

britského práva dojdeme k závěru, že britská obdoba společnosti s ručením omezeným 

(private company limited by shares) je více posunutá směrem ke kapitálovým 

společnostem než je tomu u české společnosti. V české společnosti s ručením 

omezeným zůstává omezenost převoditelnosti obchodního podílu jako jeden z jejích 

charakteristických znaků. Tento znak posunuje společnost s ručením omezeným na 

pomyslné přímce od ryze kapitálových společností směrem ke společnostem osobním. 

Britská právní úprava na rozdíl od české nemá zákonné omezení převoditelnosti podílu, 

ať už v případě převedení podílu na dalšího společníka nebo na třetí osobu. Omezení 

převodu tak zcela závisí na vůli zakladatelů, popř. společníků, pokud přistoupí 

k pozdější změně stanov, zda se rozhodnou začlenit nějaký ze způsobů omezení 

převoditelnosti podílu do stanov společnosti. Lze tedy shrnout, že společnost podle 

britského práva se v rámci svého historického vývoje v tomto ohledu (omezení 

převoditelnosti podílu) vyprofilovala jako ryzejší kapitálová společnost, než je tomu 

v případě společnosti s ručením omezeným podle českého práva. 

 

2. 6. Dodatek obchodní firmy  
 

Dodatek obchodní firmy je dalším ze základních znaků u společnosti s ručením 

omezeným. V obecné rovině je obchodní firma vymezena v § 8 obchodního zákoníku 

jako název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. U obchodní firmy 

lze rozlišit kmen a dodatek. Kmen společnosti je základem názvu a dodatek je určitý 

doplněk, který tento základ zpřesňuje. Podle § 9 odst. 2 obchodního zákoníku je firmou 

obchodní společnosti její název, pod kterým je zapsána do obchodního rejstříku a 

protože obchodní společnost je podle českého práva i právnickou osobou, je součástí 

její firmy i dodatek označující její právní formu. Podle § 107 obchodního zákoníku 

                                                 
97 Tamtéž s. 231. 
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musí firma společnosti s ručením omezeným obsahovat označení „společnost s ručením 

omezeným“ nebo zkratku „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“. Volba dodatku závisí na 

konkrétní společnosti s tím, že každá společnost s ručením omezeným je povinna si 

jeden z výše uvedených dodatků zvolit. Tyto dodatky jsou obligatorním a 

rozpoznávacím znakem společnosti s ručením omezeným od ostatních forem 

společností i jiných právních subjektů. Podle různých teoretických koncepcí se kmen 

obchodní firmy vytváří jako věcný, osobní, fantazijní či smíšený. Ačkoliv je kmen 

firmy tou základní částí a pojmenovává určitý právní subjekt jedinečně, z hlediska 

rozlišení formy společnosti není tato část firmy zásadní, a proto mu zde nadále nebude 

věnována pozornost.  

Pokud si společnost vybere jeden ze tří výše uvedených dodatků možných pro 

společnost s ručením omezeným, je třeba, aby byl tento dodatek v budoucích právních 

vztazích užíván v souladu s právním typem, který je uveden v zakladatelském 

dokumentu a zapsán v obchodním rejstříku.98 Pokud si tedy společnost vybere dodatek 

např. „s. r. o.“ a zapíše ho do obchodního rejstříku, je třeba, aby byl právě tento dodatek 

uváděn jako součást firmy společnosti. 

V novém návrhu zákona o obchodních společnostech a družstvech se počítá, že 

firma společnosti s ručením omezeným bude obsahovat stejné povinné dodatky, jaké 

uvádí v současné době účinný obchodní zákoník.99 

Ve srovnání britské obdoby společnosti s ručením omezeným (private company 

limited company by shares) a společnosti s ručením omezeným dle českého práva 

vidíme, že je v zásadě použit podobný rozlišovací způsob pro jednotlivé formy 

společností, samozřejmě s tou výhradou, že u každého typu společnosti (britského a 

českého) jsou použity jiné druhy dodatků. V britském právu jde o rozlišení mezi 

společnostmi, které jsou „private“ a společnostmi, které jsou „public“ (jednotlivé 

rozlišovací znaky mezi těmito společnostmi jsou popsány v první části této práce 

                                                 
98 Bartošíková, M., Štenglová, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 
14. 
99 § 133, odst. 2 návrhu zákona o společnostech a družstvech. K dohledání na: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_zakona_o_obchodnich_korporacich_2011.pdf 
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týkající se britského práva společností). V českém právu jde především o rozlišení 

jednotlivých forem obchodních společností mezi sebou, tedy společnosti s ručením 

omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, 

ale jde i o rozlišení od ostatních právních subjektů. Jde tedy o určitý poznávací znak, že 

tento právní subjekt je společností s ručením omezeným a z toho si mohou ostatní 

právní subjekty snadno dovodit případné právní konsekvence (například ručení 

společníků). Jelikož je dodatek u obchodních společností povinnou součástí a jelikož 

musí být vždy uváděn společně s kmenem obchodní firmy, není rozpoznání té či oné 

formy obchodní společnosti nikterak složitou záležitostí. V podstatě lze říci, že 

v případě jak britského tak českého práva povinným uváděním dodatků u private 

company limited by shares a u společnosti s ručením omezeným jde o ochranu třetích 

stran, které by si jinak nemuseli být vědomi především faktu, že společníci těchto 

subjektů ručí jen omezeně, popř. dalších právních konsekvencí vyplývajících z právních 

ustanovení upravující tyto formy společností. 

 

2. 7. Struktura orgánů společnosti v českém a britském právu 

 

V rozlišnosti struktury orgánů společnosti s ručením omezeným a private company 

limited by shares je možné vidět, jak rozdílné jsou právní úpravy obou společností. 

V českém obchodním zákoníku jsou orgány společnosti upraveny v § 125 – 140. Mezi 

obligatorní orgány, tedy takové, které musí být ze zákona vždy tvořeny, se řadí valná 

hromada a jednatel, popř. jednatelé. Za další orgán společnosti se podle § 137 

obchodního zákoníku považuje dozorčí rada, která je v naprosté většině případů 

nepovinným orgánem společnosti (vyjma případů, kdy má společnost zákonnou 

povinnost ji vytvořit). 

V britském právu je struktura orgánů poněkud rozdílná. V prvé řadě je třeba říci, 

že v české literatuře bývá private company limited by shares často zmiňována 

v souvislosti s mezinárodním srovnáním akciových společností, tedy při výkladu o 

akciové společnosti.100 Důvod je především ten, že private company limited by shares 

                                                 
100 Eliáš, K.: Akciová společnost. Praha: Linde Praha, 2000, s. 58 – 59. 
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se v určitých znacích skutečně více podobá akciové společnosti než společnosti 

s ručením omezeným podle českého práva. Jedná se například o skutečnost, že podíl je 

ve společnosti s ručením omezeným vyjadřován obchodním podílem, kdežto v britské 

společnosti vyjadřují podíl akcie, což je stejný způsob, jako je tomu u akciové 

společnosti podle českého obchodního zákoníku. Pokud jde o orgány společnosti, 

struktura jejích orgánů bývá rovněž často zmiňována právě v souvislosti s akciovými 

společnostmi. Nelze ovšem říci, že by se britská společnost příliš podobala české úpravě 

akciové společnosti. Jedná se opět o historický vývoj, který předurčil rozdílnou 

koncepci a úpravu v britském právu a právu českém. Česká právní úprava struktury 

orgánů v akciové společnosti vychází z takzvaného dualistického pojetí, kterým se 

nechala inspirovat v německém právním řádu. Dualistická koncepce struktury orgánů 

akciové společnosti, jak je upravena v německém právu, znamená, že ve společnosti 

jsou valnou hromadou, jako vrcholným orgánem společnosti složeným ze společníků, 

voleni členové: za a) představenstva, které vykonává hlavně řídící činnost ve 

společnosti a za b) dozorčí rady, která vykonává především kontrolní činnost, ale má i 

další funkce. Česka právní úprava však při převzetí dualistického konceptu struktury 

orgánů nebyla exaktní a převzala onen model s určitou odchylkou. V českém prostředí 

jsou totiž nejprve voleni valnou hromadou členové dozorčí rady. Dozorčí rada pak volí 

členy představenstva. Členové představenstva nejsou tak přímo voleni valnou 

hromadou, ale v podstatě přeneseným způsobem dozorčí radou.  

V britském právním řádu se uplatňuje model jiný, jedná se o tzv. monistický 

model struktury orgánů ve společnostech. Tento model se aplikuje na public companies 

i private companies. Společníci jsou ti, kteří mají rozhodovací pravomoc v zásadních 

otázkách společnosti, ale dále tento model spočívá na sloučení orgánů – představenstva, 

dozorčí rady -  do jednoho orgánu, který vykonává funkce jak řídící, tak dozorčí (board 

of directors). Za výhodu tohoto modelu lze rozhodně považovat větší pružnost při 

řídících činnostech společnosti, protože je veškerá činnost týkající se rozhodování ve 

společnosti soustředěna v jediném orgánu. Za nevýhodu lze naopak považovat 

nemožnost provádění kontroly jiným orgánem, který je oddělený od řídícího orgánu.  

Z uvedeného je patrná rozdílnost mezi britskou private company limited by 

shares a českou společností s ručením omezeným pokud jde o strukturu orgánů ve 

společnostech. Ačkoliv bývá britská společnost v této souvislosti často srovnávána 
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s úpravou české akciové společnosti, není důvod proč se nepokusit o srovnání struktury 

orgánů mezi private company limited by shares a společnosti s ručením omezeným. Obě 

společnosti mají podobným způsobem koncipované rozhodovaní o těch nejdůležitějších 

otázkách společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným je nejvyšším orgánem 

společnosti valná hromada, která je složená ze společníků a které náleží rozhodování o 

zásadních otázkách společnosti (§ 125 odst. 1 obchodního zákoníku). V private 

company limited by shares náleží rozhodování o zásadních otázkách rovněž 

společníkům. Vymezení rozhodování, o které otázky se jedná, není uceleně upraveno, 

jako je tomu v případě českého obchodního zákoníku, ale je roztříštěno v rámci celého 

zákona o společnostech z roku 2006. V obou právních řádech je možné provádět 

rozhodování společníků jak na valné hromadě, tak mimo ni. V takovém případě je 

požadována písemná forma vyjádření jednotlivých společníků k navrhovanému 

usnesení. V britském právu existují výjimky spočívající v povinnosti svolání valné 

hromady v případě, že jde o rozhodování ve věcech odvolání člena správní rady (§ 168 

Company Act 2006) a v případě odvolání auditora z jeho funkce (§ 510 Company Act 

2006).  

 Za výkonný orgán společnosti s ručením omezeným je považován jednatel, popř. 

jednatelé. Podle terminologie českého obchodního zákoníku v § 133 je jednatel, či více 

jednatelů, statutárním orgánem společnosti, což dává jednatelům všeobecné jednatelské 

oprávnění navenek společnosti. Stejný paragraf uvádí, že pokud je jednatelů více, každý 

z nich jedná samostatně, není-li stanoveno ve stanovách nebo společenské smlouvě 

jinak. Do působnosti jednatelů podle § 134 obchodního zákoníku rovněž přísluší 

obchodní vedení společnosti. Avšak v tomto případě ustanovení stejného paragrafu 

uvádí, že pokud má společnost více jednatelů, k rozhodnutí o otázkách obchodního 

vedení se požaduje souhlas většiny jednatelů, není-li stanoveno ve společenské smlouvě 

jinak. Poslední kategorií působnosti jednatelů jsou povinnosti, které nejsou považovány 

za jednatelství navenek společnosti ani za obchodní vedení společnosti. Obchodní 

zákoník v § 135 za takové povinnosti uvádí, řádné vedení předepsané evidence a 

účetnictví, informování společníků o záležitostech společnosti a vedení seznamu 

společníků. Do této kategorie spadají i další činnosti spojené s působností jednatelů. 

Soudní praxe došla například k názoru, že svolávání valné hromady je rovněž činností 
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nespadající ani do obchodního vedení společnosti ani do jednatelství navenek.101 Podle 

ustanovení § 110 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku jsou první jednatelé určeni ve 

společenské smlouvě. Pokud je třeba učinit ve společnosti později změnu v osobě, či 

počtu jednatelů, jsou jednatelé jmenováni valnou hromadou (§ 133 odst. 3 obchodního 

zákoníku). V případě, že dojde ke změně počtu jednatelů ve společnosti, tato skutečnost 

musí být uvedena ve společenské smlouvě.102 

 V britském právu se za výkonný orgán dá považovat správní rada (board of 

directors). Každá private company musí mít alespoň jednoho člena správní rady (§ 154 

odst. 1 Companies Act 2006) a alespoň jeden člen správní rady musí být fyzickou 

osobou (§ 155 odst. 1 Companies Act 2006). Britské právo ale na rozdíl od českého 

nemá zákonné vymezení, které oblasti spadají do působnosti členů správní rady. 

Vymezení jednotlivých oblastí působnosti správní rady je necháno na smluvní volnosti 

zakladatelů, resp. společníků. V tomto smyslu nemá britský zákon o společnostech 

vymezení působnosti členů správní rady, jako je tomu v českém obchodním zákoníku. 

Je ovšem třeba uvést, že ačkoliv takové vymezení je ponecháno na smluvní volnosti 

zakladatelů, v modelových stanovách pro private i public companies je uvedeno, že 

členové správní rady jsou zodpovědní za veškerý „management“ společnosti, a za tímto 

účelem mohou vykonávat veškerou působnost, která je k tomu potřebná.103 Britský 

zákon o společnostech 2006 uvádí, obdobně jako český obchodní zákoník, určité 

povinnosti pro členy správní rady (v českém prostředí pro jednatele). Tyto povinnosti 

jsou tedy jediné zákonné vymezení působnosti členů správní rady. Jde o relativně široký 

výčet, který je v zásadě možné rozdělit do dvou základních skupin. V prvé řadě se jedná 

o povinnosti týkající se předkládání roční účetní závěrky a dalších zpráv o společnosti. 

V druhém případě se jedná o skupinu povinností vztahující se k běžné administrativě, 

zvláště pokud jde o povinnosti týkající se sdělování údajů obchodnímu rejstříku 

(Companies House).104 Pokud jde o způsob rozhodování členů správní rady, britský 

                                                 
101 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 1997, sp. zn.: 1 Odon 2/97. 
102 Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. listopadu 1993, sp. zn.: 15 Cm 11/93. 
103 Ustanovení § 3, The Companies (Model Articles) Regulations 2008 (SI 2008/3229). K dohledání na: 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3229/schedule/1/made 
104 Davies, P.: Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law. 9th Edition. London, Sweet & 
Maxwell, 2008, s. 377. 
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zákon o společnostech 2006 nerozpracovává jakým způsobem mají rozhodovat a rovněž 

přenechává tyto otázky na smluvním ujednání mezi zakladateli společnosti. Základní 

vzor ovšem opět předkládají modelové stanovy pro private companies. Za obecné 

pravidlo ve způsobu rozhodování členů správní rady se považuje většinový způsob 

rozhodování, pokud jde o rozhodnutí, která jsou přijímána na zasedání správní rady a 

jednomyslnost pro rozhodnutí, která jsou přijímána mimo zasedání.105 Obecné pravidlo 

se neužije v případě, že společnost má jen jediného člena správní rady, v takovém 

případě tento jediný člen správní rady může přijímat rozhodnutí sám a nemusí 

dodržovat formální postupy pro přijímání rozhodnutí.106 Ve stanovách konkrétní 

společnosti ovšem nesmí být ustanovení, které by požadovalo větší počet členů správní 

rady.107 

 Ve společnosti s ručením omezeným může být fakultativně dle ustanovení 

českého obchodního zákoníku zřízena dozorčí rada společenskou smlouvou, vyjma 

případů, kdy musí být zřízena ve společnosti povinně, pokud tak stanoví zvláštní zákon 

(§ 137 odst. 1 obchodního zákoníku). Zřízení dozorčí rady tedy většinou spočívá na 

smluvní volnosti zakladatelů, resp. společníků. Pokud je dozorčí rada zřízena, valná 

hromada je orgán, který volí její členy (§ 139 odst. 1 obchodního zákoníku). Dozorčí 

rada musí mít alespoň tři členy a členem dozorčí rady nesmí být jednatel společnosti (§ 

139 odst. 2, 3 obchodního zákoníku). Neslučitelnost funkcí jednatele a člena dozorčí 

rady je z důvodu, že dozorčí rada mimo jiné dohlíží na činnost jednatelů [§ 138 odst. 1 

písm. a) obchodního zákoníku]. V případě, že by se jednalo o tytéž osoby, dozorčí rada 

by ztrácela jednu ze svých základních funkcí. Působnost dozorčí rady je z větší části 

kontrolního charakteru a kromě již uvedeného dohledu nad činností jednatelů, spočívá 

například v kontrole účetních knih a jiných dokladů, přezkumu řádné, mimořádné a 

konsolidované účetní závěrky, atd. (§ 138 obchodního zákoníku).  

 Podle britského práva se v private company limited by shares dozorčí rada 

neutváří. Místo toho dochází někdy ve skutečnosti k rozdělení členů správní rady na dvě 

                                                 
105 Ustanovení § 7 odst. 1, § 8, The Companies (Model Articles) Regulations 2008 (SI 2008/3229). 
K dohledání na: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3229/schedule/1/made 
106 Ustanovení § 7 odst. 2 tamtéž. 
107 Ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) tamtéž. 
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skupiny. Na tzv. výkonné (executive) a kontrolní (non-executive) členy správní rady. 

Tato distinkce pak funguje na obdobných principech, jako je tomu v případě zřízení 

nezávislého orgánu v rámci českého právního prostředí. Výkonným členům náleží 

působnost v oblasti obchodního vedení společnosti a obvykle se na něm participují 

většinou svého pracovního času a příjmy z této činnosti se dají považovat za důležitý 

zdroj jejich příjmů. Druhá skupina členů správní rady (non-executive) se neparticipují 

na každodenním provozu společnosti veškerým svým pracovním časem, podle čehož 

jsou také úměrně oceňováni a zabývají se rovněž kontrolní činností v rámci své 

působnosti.108 Je ovšem třeba dodat, že tato distinkce se uplatňuje především u velkých 

společností, zvláště u public companies. U obou forem společností (private i public) 

ovšem neexistuje zákonné ustanovení, které by jim ukládalo povinnost realizace 

takového členění. Velké společnosti tak přistupují k uvedenému rozdělení funkcí členů 

správní rady dobrovolně z důvodů zajištění výši míry kontroly nad svou rozhodovací 

činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
108 French, D., Mayson, S., Ryan, Ch.: Mayson, French & Ryan on Company Law. 26th Edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, s. 424-425. 
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Závěr 
 

 V rámci globalizačních vývojových trendů, ke kterým dochází v posledních 

letech, se jednotlivé právní kultury navzájem ovlivňují a nacházejí v sobě inspiraci. 

Těmito vývojovými stádii prochází i vývoj angloamerické a kontinentálně evropské 

právní kultury. Uvnitř evropského prostoru je střet dvou rozdílných právních kultur 

nevyhnutelný i v souvislosti s integračními procesy, kterými prochází Evropa 

v posledních dekádách. Tyto důvody umocňují intenzitu vzájemného ovlivnění obou 

právních systémů v regionu. Britský právní řád tak absorbuje nové právní instituty, 

které bývaly tomuto právnímu prostředí neznámé, a stejně tak jednotlivé právní řády 

kontinentální Evropy nacházejí nové podněty v angloamerické právní kultuře. 

Právo společností se v britském právním řádu rozvíjelo relativně nezávisle na 

kontinentálně evropském právním vývoji, a proto do dnešní doby můžeme vidět 

značnou diferenciaci v pojetí mezi private company limited by shares upravenou 

britským právem a společností s ručením omezeným v českém právním řádu. Tato 

rozdílnost vychází především z regionální blízkosti českých zemí k německému 

právnímu prostředí, odkud vzešla inspirace pro umělé vytvoření nové formy společnosti 

na základě ekonomických potřeb na konci devatenáctého století. Britská private 

company limited by shares se vyvíjela nezávisle na této umělé konstrukci nové formy 

společnosti ve středoevropském prostoru a šla postupnější cestou svého vlastního 

rozvoje ovlivněného nejen legislativní činností na půdě zákonodárného sboru, ale 

rovněž rozhodovací činností soudů. 

Private company limited by shares i společnost s ručením omezeným jsou tedy 

svébytnými entitami v rámci svých právních řádů. Při mezinárodním srovnání obou 

forem společností lze spatřit rozdílnou koncepci ovlivněnou právě odlišným 

historickým pozadím. V zásadě je možné shrnout několik základních rozdílů, které 

vyplynuly při podrobném porovnání obou společností.  

V prvé řadě je třeba zmínit rozlišný koncept podílu v českém a britském právním 

řádu. Podíl je ve společnosti s ručením omezeným představován obchodním podílem, 

který není cenným papírem, kdežto v britském právu podíl představuje akcie, která je 

cenným papírem. V českém právním prostředí existuje princip tzv. „přirůstání 
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podílů“109, který znamená, že v případě, že společník vlastní už jeden podíl ve 

společnosti s ručením omezeným a nabude podílu dalšího, nový podíl „přiroste“ 

k podílu staršímu a společník opět vlastní jen jeden podíl úměrně zvětšený o tento nový 

podíl. V britském právu je situace taková, že společník může vlastnit i více podílů a 

jednotlivé podíly k sobě automaticky nepřirůstají jako je tomu v českém právu 

společností. Návrh zákon o společnostech a družstvech se vydává podobnou cestou, 

když připouští vznik více podílů v rukou jednoho společníka. 

Podobně lze hovořit o rozdílném pojetí v omezení převoditelností obchodního 

podílu v českém a britském právu. Zatímco v českém právu je převoditelnost 

obchodního podílu omezena, v britském právním prostředí neexistuje zákonné 

ustanovení upravující omezenost takového převodu a skutečnost, že společníci často 

přistupují k dobrovolnému (smluvnímu) omezení převodu podílu není pro hodnocení 

právní úpravy příliš relevantní.  

Za další rozdílný znak lze považovat jiné pojetí v rozlišení mezi private 

company a public company v britském právu společností a mezi společností s ručením 

omezeným a akciovou společností podle českého práva, ačkoliv jednotlivé společnosti 

v obou právních řádech plní v zásadě podobnou společenskou funkci. 

Dalším významným rozdílem je jiná koncepce ve vytváření a udržení základního 

kapitálu v českém právu a v zásadě odstoupení od uvedeného koncepčního řešení 

v britském právním prostředí, kde se již základní kapitál v private company limited by 

shares téměř nevytváří, resp. není stanovena jeho minimální výše, čímž dochází 

k situacím, že ve společnostech je vytvářen základní kapitál jen ve velmi malé výši, 

např. 1 libra. Důvod pro odstoupení od této doktríny je především v tom, že základní 

kapitál neplní jednu ze svých základních funkcí a to garanční funkci vůči věřitelům 

společnosti. Je ovšem třeba dodat, že české právo společností jde v návrhu zákona o 

společnostech a družstvech stejným směrem a dojde-li k jeho přijetí v současné podobě, 

situace v českém právu bude v zásadě stejná jako v právu britském.  

                                                 
109 Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, 
Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 382. 
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Pokud jde o vklad a jeho minimální výši, je možné konstatovat, že pokud jde o 

význam pojmu vklad jako předmět vkladu, britské právo společností je značně 

benevolentnější než český obchodní zákoník, když připouští i vklady ve výkonu nebo 

započtení pohledávky vůči společnosti. Britský zákon rovněž nepředepisuje minimální 

možnou výši vkladu, což je propojeno s konceptem nevytváření základního kapitálu 

u private company limited by shares. Návrh zákona o společnostech a družstvech se 

vydává obdobným směrem, což je v souladu s obecným právním vývojem v evropských 

zemích.  

 V neposlední řadě v britském právu existují instituty, či přístupy, které se dají 

v českém právním řádu jen obtížně dohledat, ačkoliv je možné je zcela jistě považovat 

za inspirační. V tomto kontextu je zajímavý především koncept piercing the veil neboli 

„protrhávání“ oddělené právní objektivy společnosti, ačkoliv se jedná o přístup, který je 

soudy používán jako nejzazší možné řešení. 

Celkově je možné shrnout, že britská private company limited by shares je na 

pomyslné přímce více posunuta směrem k čistě kapitálovým společnostem než je tomu 

v případě společnosti s ručením omezeným podle českého práva společností. Společnost 

s ručením omezeným má tedy více znaků charakterizující osobní společnosti než je 

tomu v případě britské společnosti, ačkoliv u ní stále převažuje kapitálový charakter nad 

osobním. Stejně tak je možné uzavřít, že britské právo společností je v mnoha oblastech 

založeno na větší smluvní volnosti, než je tomu v případě českého práva společností. 

Britské právo je ale tradičně a v obecné rovině založeno na velké smluvní volnosti 

jednotlivých právních subjektů. Neméně důležitá je také skutečnost, že britské právo 

funguje více na obecných právních principech, než je tomu v případě českého právního 

prostředí a uvedený přístup ovlivňuje rozhodovací činnost soudů v rámci celé své 

soustavy. V závěru je třeba rovněž uvést, že ačkoliv je právní úprava společnosti 

s ručením omezeným poměrně odlišná od úpravy private company limited by shares 

v britském právu, v případě, že dojde ke schválení návrhu zákona o společnostech a 

družstvech v současné podobě, tuzemská společnost s ručením omezeným se svému 

britskému protějšku v mnoha směrech velmi přiblíží, což bude korespondovat se 

všeobecným sbližovacím trendem mezi jednotlivými právními řády v rámci evropského 

právního prostředí. 
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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. 
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Abstract 

 

This thesis focuses on a comparison between a private company limited by 

shares governed by English law and a limited liability company governed by Czech law. 

The aim of the thesis is to identify their main distinguishable features and compare them 

between the companies. The methodology behind this paper is therefore mainly 

comparative analysis. 

The paper is divided into two main parts. The first section discusses the 

regulation of the private company limited by shares and its main features distinguishing 

the company from other companies existing in English law. The company is also 

compared with the limited liability company in Czech law. The main features of the 

company are considered: a) the company is “private” b) it is a limited company c) the 

company is limited by shares. There is also a chapter concerning a separate legal 

personality of the company. The second part adresses the limited liability company 

governing by Czech law. There are several features of the company separated into 

chapters. The first two chapters are concerned with the historical background and 

general characteristics of the company. The following chapters discuss the main 

features which individualize the company in the Czech company law. These are focused 

on share capital, contributed capital, a transferability of shares, company names and a 

basic structure of governance of the limited liability company in comparion with a 

company limited by shares. 

The paper aims to explain two different concepts of companies embedded within 

different legal cultures and two different legal orders. These differences have evolved 

from the two diverse backgrounds of the companies. Whereas the concept of the 

company in Czech law has been broadly influenced by German law and its artificial 

creation by legal doctrine, the English concept has been created more gradually. 

Although, there has been a significant unification effort coming mainly from a 

European level, there are still substantial distinctions between these companies.  

The conclusion of the paper highlights particular differences between companies 

and analyzes the potential progress of the company law within the European area, 

particularly with regards to a convergence of English and Czech company law. 
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