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1. ÚVOD 

 

Tématem této diplomové práce je zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti 

s ručením omezeným. K volbě tohoto tématu mě vedla především vlastní zkušenost 

se zvýšením základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným, ke které jsem se dostal 

v rámci svého působení v advokátní kanceláři na pozici právního asistenta. Jelikož bylo mým 

úkolem celou transakci připravit, bylo nutné se s danou problematikou podrobně seznámit. 

Při studiu této problematiky jsem však narazil na celou řadu otázek, které nebylo jednoduché 

zodpovědět. Důvodem výběru tohoto tématu tak byla snaha pochopit danou problematiku 

v širších souvislostech a snaha prezentovat vlastní stanoviska k některým sporným otázkám 

s tématem souvisejícím. 

 

Nejprve se budu ve své práci zabývat obecně problematikou společnosti s ručením 

omezeným. Budu se snažit nastínit historický vývoj formování společnosti s ručením 

omezeným, jakožto nového typu obchodní společnosti. Soustředit se budu především na 

vývoj právní úpravy, která platila v českých zemích, a pokusím se identifikovat klíčové změny, 

kterými tuzemská právní úprava prošla. Historickou úpravu budu vždy srovnávat s úpravou 

současnou a pokusím se zhodnotit výhody a nevýhody obou úprav. 

 

Dále se zaměřím na obecnou charakteristiku společnosti s ručením omezeným, jakožto 

kapitálové společnosti s určitými prvky společnosti osobní, a pokusím se popsat principy 

jejího fungování. Stručně shrnu klíčové rozdíly mezi společností s ručením omezeným a 

akciovou společností. Dále se krátce zmíním o orgánech společnosti, jejich kompetencích a 

způsobu jejich jednání. Zabývat se budu také pojmem základního kapitálu a souvislostí mezi 

změnou výše základního kapitálu a změnou společenské smlouvy.  
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Hlavními body práce budou kapitoly o změnách základního kapitálu, ve kterých se budu 

snažit detailně analyzovat současnou právní úpravu a identifikovat sporné otázky, k nimž 

posléze zaujmu vlastní postoj.  V kapitole o zvýšení základního kapitálu se budu zabývat 

rozlišením efektivního a nominálního zvýšení, podmínkami, za nichž může společnost o 

zvýšení rozhodovat, přednostním právem k účasti na zvýšení základního kapitálu společníků 

a otázkami souvisejícími. U úpravy snížení základního kapitálu se zaměřím především na 

omezení, která obchodní zákoník v souvislosti se snížením základního kapitálu stanovuje, 

jakož i na ochranu věřitelů společnosti, kterou obchodní zákoník věřitelům poskytuje. 

 

Další klíčovým bodem této práce je kapitola o rekodifikaci soukromého práva. V této kapitole 

identifikuji hlavní nedostatky současné právní úpravy a popíšu způsoby, jakými tyto 

problémy budou řešeny novými právními předpisy. V této souvislosti se budu zabývat 

především zásadami, na nichž je založen nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních 

korporacích. 

 

Budu postupovat takovým způsobem, aby na sebe text logicky navazoval a byl dobře 

srozumitelný. V této práci budu vycházet především z platných právních předpisů, historické 

právní úpravy, judikatury a odborných článků a publikací. Pokud budu v textu odkazovat na 

právní předpisy, budu odkazovat na jejich znění platné k 15.3.2012. U často zmiňovaných 

předpisů, jako například u zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, budu uvádět pouze 

název předpisu. Při odkazování na jednotlivá ustanovení zákoníku budu užívat jen zkratku 

„ObchZ“.  
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2. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

 

2.1. HISTORICKÝ VÝVOJ ÚPRAVY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

 

Společnost s ručením omezeným je typem obchodní společnosti, který nevznikl postupným 

historickým vývojem, jako tomu bylo u akciové společnosti. Vznikl uměle a poprvé byl 

začleněn do právního v Německu na konci 19. století. K vytvoření společnosti s ručením 

omezeným došlo v důsledku potřeby obchodní společnosti s omezeným ručením společníků, 

avšak s jednodušší vnitřní strukturou, než měla akciová společnost. Německá úprava byla 

přijata v roce 1892 a stala se vzorem pro právní úpravy dalších evropských států. 

 

V Rakousku-Uhersku došlo k začlenění společnosti s ručením omezeným do právního řádu až 

v roce 1906, kdy byl přijat zákon č. 58/1906 ř.z., o společnostech s ručením obmezeným. 

Zákon platil pouze pro neuherskou část monarchie.  Zákon byl velice podrobný, dosahoval 

vysoké právní úrovně a řešil i další otázky související s činností společností s ručením 

omezeným, otázky daňové a dokonce i úpravu trestněprávní. Komplexní řešení včetně 

souvisejících otázek v jednom předpisu bylo v té době obvyklou praxí.1

 

 

Úprava se z velké části shodovala s úpravou dnešní. Společnost ručila za své závazky celým 

společenským jměním (dnes „základním kapitálem“) který byl povinně zřizován ve výši 

nejméně 20.000 Kč, a společníci ručily za závazky společnosti do výše nesplacené části svého 

kmenového vkladu (dnes „vkladu do základního kapitálu“). Závodní podíly (dnes obchodní 

podíly) bylo možné převádět, dělit a přecházely na dědice. Zákon také vylučoval možnost 

nabytí vlastního závodního podílu společností. 

 

                                                 
1 Dvořák, T.: Společnost s ručením omezeným, 3. přepracované vydání, Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 
2008, str. 2. 
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Ke vzniku společnosti, podobně jako dnes, byl nutný zápis do obchodního rejstříku a pro 

některé činnosti byla vyžadována koncese. Zajímavostí je, že název společnosti musel 

obsahovat jméno alespoň jednoho ze společníků. Společnost musela mít sídlo, a to pouze 

v tuzemsku. Kmenové vklady mohly mít peněžitou, nebo nepeněžitou podobu a minimální 

výše vkladu společníka bylo 500 Kč. Každý peněžitý vklad musel být splacen v minimální výši 

25 % před zápisem do obchodního rejstříku, nejméně však ve výši 250 Kč, a nepeněžité 

vklady musely být splaceny zcela. Podobně jako dnes byly orgány společnosti jednatelé, 

valná hromada a případně dozorčí rada.  

 

Zákon obsahoval také institut náhradní valné hromady (tento institut můžeme dnes najít 

v úpravě akciové společnosti), která se konala v případě, že předchozí valná hromada nebyla 

usnášeníschopná. Náhradní valná hromada poté hlasovala bez ohledu na rozsah zastoupení 

jednotlivými společníky. Úprava změn kmenového kapitálu byla velmi podobná té dnešní. I 

tehdy představovala změna kmenového kapitálu změnu společenské smlouvy, o níž 

rozhodovala valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů. Společníkům taktéž náleželo 

přednostní právo k převzetí nových kmenových vkladů, a to v poměru výše jejich 

dosavadních vkladů. Na rozdíl od dnešní úpravy však tehdejší zákon nerozlišoval mezi 

zvýšením kmenového kapitálu novými vklady a zvýšením z vlastních zdrojů.2

 

 

Zákon 58/1906 ř.z. byl do československého práva beze změny recipován zákonem č. 

11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého a platil pouze pro země 

české. V roce 1920 však byl zákon novelizován a rozšířil působnost i na Slovensko a 

Podkarpatskou Rus. V průběhu 20. let dvacátého století probíhali přípravy k celkové 

rektifikaci soukromého práva, při kterém mělo dojít i k přijetí nové úpravy společnosti 

                                                 
2 Ševčík, D.: Z historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným, Obchodní právo, 2001, č. 1, s. 
16 a násl. 
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s ručením omezeným. V souvislosti s historickými událostmi však nebyla nová úprava nikdy 

přijata.  

 

Po roce 1945 došlo k výraznému posunu nahlížení na soukromé podnikání, což vyvrcholilo 

přijetí zákona č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku, kterým došlo i ke zrušení zákona 

58/1906 ř.z., a tím i k zrušení všech společností s ručením omezeným. Do našeho právního 

řádu se společnost ručením omezeným opět dostala až v roce 1990, kdy byl novelizován 

tehdejší hospodářský zákoník. Jednalo se však o úpravu velice stručnou, která byla jen 

provizorní.  

 

Novou úpravu přinesl až zákon č. 5163/1991 Sb., obchodní zákoník. Úprava však 

nedosahovala takových kvalit, jaké měl zákon z roku 1906, a musela bát několikrát 

novelizována. Pravděpodobně nejvýznamnější změny přinesla novela provedená zákonem č. 

370/2000 Sb., který byl přijat především za účelem harmonizace úpravy obchodního 

zákoníku s právem Evropských společenství. K další přelomové události došlo začátkem roku 

2012, kdy byla přijata řada zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, která 

nahradí současné soukromoprávní předpisy včetně současného obchodního zákoníku. O 

rekodifikaci soukromého práva je blíže pojednáno v kapitole 5. 

 

2.2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

 

Společnost s ručením omezeným je jedním z typů obchodních společností, které mohou být 

založeny podle práva České republiky. Jedná se o typ kapitálové společnosti s jistými prvky 

společnosti osobní, ve které se povinně zřizuje základní kapitál a ve které společníci ručí za 

závazky společnosti pouze v omezeném rozsahu. Společnost s ručením omezeným může být 

založena jednou osobou. Ta však může být jediným společníkem nejvýše tří společností 

s ručením omezeným. Počet společníků v jedné společnosti je omezen na 50 společníků. 
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Dalším typem kapitálové společnosti, kterou současný obchodní zákoník upravuje, je akciová 

společnost. Hlavní rozdíl mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností 

spočívá především ve skutečnosti, že v akciové společnosti jsou obchodní podíly 

představovány cennými papíry – akciemi, a dále ve skutečnosti, že společníci – akcionáři 

neručí za závazky společnosti za jejího trvání vůbec, a to bez ohledu na rozsah splacení svého 

vkladu. V případě společnosti s ručením omezeným ručí společníci za závazky společnosti 

pouze do výše souhrnu nesplacených částí všech vkladů, a to solidárně. V případě splacení 

veškerých vkladů do základního kapitálu ručení společníků zaniká, a to k okamžiku zápisu 

splacení do obchodního rejstříku.  

 

Základní kapitál je tvořen vklady společníků a jeho minimální výše činí 200.000 Kč. Společník 

se může na základním kapitálu podílet pouze jedním vkladem, jehož minimální výše je 

obchodním zákoníkem stanovena na 20.000 Kč. Před podáním návrhu na zápis společnosti 

do obchodního rejstříku musí být na každý peněžitý vklad splaceno minimálně 30% hodnoty 

vkladu, celé emisní ážio a všechny vklady nepeněžité. Celkový rozsah splacení však musí 

odpovídat alespoň částce 100.000 Kč a v případě, že má společnost jediného společníka, 

musí být základní kapitál splacen zcela. 

 

Obchodní podíl společníka odpovídá jeho právům a povinnostem ve společnosti a je určen 

poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu. Společenská smlouva však může stanovit 

výši obchodních podílů jinak. Obchodní podíl je převoditelný může být převeden písemnou 

smlouvou na jiného společníka, vyjádří-li s převodem souhlas valná hromada. Obchodní podíl 

je převoditelný na třetí osobu pouze za předpokladu, že takovou možnost připouští 

společenská smlouva, a třetí osoba musí ve smlouvě prohlásit, že přistupuje ke společenské 

smlouvě. 
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Orgány společnosti tvoří valná hromada, jednatelé a případně dozorčí rada, pokud je zřízena 

společenskou smlouvou, nebo její zřízení vyžaduje zákon. Jednatelé jsou statutárními orgány 

společnosti, jimiž společnost jedná navenek. Právní úkony jednatelů jsou tak považovány 

přímo za jednání samotné společnosti. Společenská smlouva může jednatelské oprávnění 

omezit, takové omezení však má účinky pouze uvnitř společnosti, a nikoliv navenek. 

V případě překročení jednatelského oprávnění se tak společnost nemlže takového 

překročení dovolávat vůči třetí straně. Dozorčí rada je orgánem kontrolním, do jehož 

působnosti spadá především dohled nad činností jednatelů a, kontrola obchodních a 

účetních knih, přezkum účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku a úhradu ztráty.   

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jehož jednání se zúčastňují všichni 

společníci, popřípadě jejich zmocněnci. Valné hromady rozhoduje o nejdůležitějších otázkách 

týkajících se společnosti a je oprávněna svou kompetenci rozšířit na úkor jiných orgánů 

společnosti. Do působnosti valné hromady spadá především rozhodování o změně obsahu 

společenské smlouvy, rozhodování o změnách výše základního kapitálu, jmenování a 

odvolání jednatelů a členů dozorčí rady a další zákonem stanovené kompetence, popřípadě 

kompetence vyhrazené si samotnou valnou hromadou. 

 

Valnou hromadu svolávají jednatelé společnosti, a to písemnou pozvánkou zaslanou 

společníkům společnosti ve lhůtě nejméně 15-ti dnů před dnem konání valné hromady, 

popřípadě v jiné lhůtě určené společenskou smlouvou. Valná hromada je usnášeníschopná 

v případě přítomnosti společníků, jejichž hlasy tvoří alespoň polovinu všech hlasů, pokud 

společenská smlouva nevyžaduje vyšší počet. Pro platné přijetí rozhodnutí je zapotřebí 

alespoň prostá většina hlasů přítomných společníků, pokud zákon nebo společenská smlouva 

nestanoví počet vyšší, jak je tomu například u rozhodování o změně společenské smlouvy, 

popřípadě rozhodování o změně výše základního kapitálu, kde zákon požaduje k přijetí 

alespoň dvoutřetinovou většinu hlasů všech společníků. Pokud má společnost jediného 
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společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník, a to písemným 

rozhodnutím. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu notářského zápisu v případě, 

kdy je nutné vyhotovení notářského zápisu při rozhodování valné hromady. 

 

Společníci mohou vyjádřit svůj souhlas s přijetím rozhodnutí i mimo valnou hromadu, pokud 

se jí neúčastnili, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne konání valné hromady. Pokud je o 

rozhodnutí valné hromady nutné pořídit notářský zápis, musí mít formu notářského zápisu 

také souhlas společníka takto učiněný.  

 

2.3. ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU JAKO ZMĚNA SPOLEČENSKÉ SMLOUVY 

 

Rozhodování o změně základního kapitálu je zároveň rozhodováním o změně společenské 

smlouvy. Z tohoto důvodu je úprava zvýšení a snížení základního kapitálu ve společnosti 

s ručením omezeným zařazena do oddílu s názvem Změna společenské smlouvy. 

Rozhodování o změně základního kapitálu spadá výlučně do působnosti valné hromady 

společnosti dle § 125 odst. 1 ObchZ a nelze tedy užít dohodu společníků o změně 

společenské smlouvy dle § 141 odst. 1.3 Valná hromada rozhoduje o změně základního 

kapitálu dvoutřetinovou většinou všech společníků, pokud zákon nebo společenská smlouva 

nevyžaduje vyšší počet hlasů, a musí mít formu notářského zápisu dle § 80a a násl. NotŘ. 

Případem, kdy zákon vyžaduje vyšší počet hlasů, je snižování základního kapitálu společnosti 

s nerovnoměrným snížením vkladů jednotlivých společníků. V takové situaci vyžaduje zákon 

souhlas všech společníků.4

 

 

                                                 
3 Komentář ASPI verze 13+, stav ke dni 15.3.2012, k § 125 ObchZ. 
 
4 Dle § 127 odst. 4 ObchZ. 
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Obchodní zákoník ve svých ustanoveních o změně společenské smlouvy společnosti 

s ručením omezeným odkazuje na přiměřené užití ustanovení o změně obsahu stanov 

akciové společnosti, a to na § 173 odst. 3. Z tohoto ustanovení vyplývá, že rozhodnutí valné 

hromady, kterým dochází ke změně obsahu společenské smlouvy, nahrazuje rozhodnutí o 

změně obsahu společenské smlouvy, a není tedy nutné pro její změnu přijímat zvláštní 

rozhodnutí. Ke změně společenské smlouvy však velmi často nestačí pouhé rozhodnutí valné 

hromady, jako je tomu například u nominálního zvýšení základního kapitálu podle § 144 

ObchZ. Většinou musí přistoupit další právní skutečnost. Příkladem může být tzv. efektivním 

zvýšení základního kapitálu, které je blíže popsáno v kapitole 3.1., kde je vedle rozhodnutí 

valné hromady nutné, aby byly převzaty závazky k novým vkladům, popř. závazky ke zvýšení 

vkladů.  

 

Pro případ, že dojde ke změně společenské smlouvy, a to na základě jakékoliv právní 

skutečnosti, stanovuje obchodní zákoník jednatelům společnosti povinnost vyhotovit úplné 

znění společenské smlouvy, a zároveň jej uložit spolu s listinami, které prokazují její změnu, 

do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu, a to bez zbytečných odkladů poté, co se o 

změně dozvěděli.5

 

 

3. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI 

 

Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným lze v zásadě provést dvěma 

způsoby. Tím prvním je zvýšení základního kapitálu, kdy společníci, popřípadě třetí osoby 

přebírají závazky ke zvýšení svých vkladů resp. závazky k vkladům novým. V této situaci 
                                                 
5 Dle § 141 odst. 4 ObchZ 
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společnost získává nový majetek nebo zaniká její dluh, a tím se zvyšuje hodnota čistého 

obchodního majetku společnosti. V takovém případě hovoříme o tzv. efektivním zvýšení 

základního kapitálu.6

 

 

Druhým způsobem je zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů, kdy 

k převzetí závazků ke zvýšení vkladů popřípadě k novým vkladům nedochází. V takovém 

případě dochází pouze k účetní operaci, kdy se pouze přesouvají určité částky z jedné 

položky pasiv do druhé.7

 

 Výše čistého obchodního majetku společnosti se tak nemění. 

Takový způsob zvýšení základního kapitálu společnosti nazýváme zvýšením nominálním.  

3.1. EFEKTIVNÍ ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI 

 

Zvýšení základního kapitálu efektivním způsobem je upraveno v několika ustanoveních 

obchodního zákoníku, a to v (a) § 125 odst. 1 písm. e), kde je upravena působnost valné 

hromady společnosti při rozhodování o zvýšení popř. snížení základního kapitálu, (b) § 127 

odst. 4, který upravuje způsob a formu přijetí takového rozhodnutí, (c) § 142, který upravuje 

přípustnost zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady, (d) § 143, kde je 

upraveno přednostní právo společníků k účasti při zvýšení základního kapitálu, způsob a 

forma převzetí závazku ke zvýšení vkladu, popř. k novému vkladu, podstatné náležitosti 

usnesení valné hromady při zvýšení základního kapitálu a náležitosti pozvánky na valnou 

hromadu společnosti, a dále (e) § 145, který stanovuje minimální výši splacení peněžitých 

vkladů před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 

                                                 
6 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1232 
 
7 Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo, společnosti obchodního práva a družstva, II. díl., 
Praha: ASPI, 2006, str. 429 
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3.1.1. PŘÍPUSTNOST ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

 

Zvýšit základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným efektivním způsobem je možné 

peněžitými, nebo nepeněžitými vklady. Podmínky přípustnosti zvýšení základního kapitálu 

vklady peněžitými upravuje obchodní zákoník v § 142. Pokud se základní kapitál zvyšuje 

vklady peněžitými, je zvýšení přípustné pouze za předpokladu, že dosavadní peněžité vklady 

byly zcela splaceny. Ke splacení musí dojít ještě před přijetím usnesení valné hromady o 

zvýšení základního kapitálu, v opačném případě by bylo usnesení přijato v rozporu se 

zákonem, a tudíž neplatné. Rozhodující je zde skutečný stav splacení vkladů a nikoliv rozsah 

splacení zapsaný v obchodním rejstříku. Omezení vyjádřené v § 142 ObchZ je pro společnost 

závazné i v případě, že je některý společník se splacením svých peněžitých vkladů v prodlení 

a peněžité vklady by tedy měly být zcela splaceny. V takovém případě může společnost 

přistoupit k vymáhání pohledávky ve výši nesplacené části vkladu za společníkem soudní 

cestou, popřípadě užít ustanovení § 113 odst. 3 a 4 a vyzvat společníka ke splnění své 

povinnosti v dodatečné lhůtě pod pohrůžkou vyloučení ze společnosti (tzv. kaduční řízení).8

 

   

Obchodní zákoník v § 142 ObchZ nijak neupravuje rozsah splacení vkladů nepeněžitých jako 

podmínku přípustnosti zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady. Tu lze však nalézt v 

ustanovení § 59 odst. 2 ObchZ, které stanovuje, že nepeněžitý vklad musí být splacen před 

zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zvýšení základního kapitálu 

peněžitými vklady je tedy přípustné pouze tehdy, byly-li zcela splaceny rovněž všechny 

                                                 
8 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1233 
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dosavadní vklady nepeněžité. Pokud společnost zvyšuje základní kapitál vklady 

nepeněžitými, je takové zvýšení přípustné i v případě, že dosavadní peněžité vklady zcela 

splaceny nebyly.9 Zvyšuje-li však společnost základní kapitál, byť jen zčásti, také vklady 

peněžitými, platí omezení vyjádřené v § 142 věty první ObchZ.10

 

 

3.1.2. PŘEDNOSTNÍ PRÁVO SPOLEČNÍKŮ K ÚČASTI NA ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

 

Ustanovení § 143 ObchZ přiznává společníkům ve společnosti s ručením omezeným 

přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu. Toto právo lze uplatnit pouze 

v případě, že se základní kapitál zvyšuje peněžitými vklady. Jedná se o jedno ze základních 

majetkových práv společníka společnosti s ručením omezeným, které je součástí obchodního 

podílu. Pokud se základní kapitál zvyšuje též vklady nepeněžitými, náleží společníkům 

předností právo na k účasti na zvýšení pouze v rozsahu, jež odpovídá zvýšení vklady 

peněžitými.11

 

  

Obchodní zákoník zároveň upravuje postup, jakým společníci přednostní právo mohou 

uplatnit. Společníci využívají svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního 

kapitálu převzetím závazku ke zvýšení vkladu. Rozsah přednostního práva jednotlivých 

společníků je určen poměrem podle výše obchodních podílů společníků. Obchodní zákoník 

však umožňuje, aby společenská smlouva rozsah přednostního práva společníků upravila 

                                                 
9 § 142 věta druhá ObchZ 
 
10 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1234 
 
11  Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1234 
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odchylně, či dokonce přednostní právo společníků zcela vyloučila.12 Obchodní zákoník však 

výslovně neupravuje otázku, zda může společenská smlouva omezit či vyloučit přednostní 

právo jen u některých společníků, zatímco u jiných by bylo přednostní právo zachováno. 

Shoduji se s většinou autorů odborné literatury13

Při zvýšení základního kapitálu musí nová výše vkladů jednotlivých společníků splňovat 

podmínku § 109 odst. 2 ObchZ, který stanovuje, že výše vkladu společníka musí být dělitelná 

na celé tisíce. Při určení rozsahu přednostního práva v poměru obchodních podílů společníků 

však může nastat situace, kdy takto určená nová výše peněžitých vkladů jednotlivých 

společníků dělitelná na celé tisíce nebude. Pro takovou situaci by bylo možné užít odchylné 

úpravy pro určení rozsahu přednostního práva jednotlivých společníků. Ustanovení ve 

společenské by mohlo takovou situaci řešit například tím, že se výpočet jednotlivých podílů 

připadající na jednotlivé společníky pro účely zvýšení základního kapitálu zaokrouhlí na celé 

tisíce.

, že by bylo nutné takové ustanovení 

společenské smlouvy posoudit jako rozporné se zásadou rovného zacházení se společníky.  

14

 

 

Omezení přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu vyplývají také z dalších 

ustanovení obchodního zákoníku. Jedním z takových ustanovení je i § 120 odst. 1 ObchZ, 

který zakazuje, aby společnost s ručením omezením, která dočasně nabyla svůj vlastní 

obchodní podíl, vykonávala práva společníka, mj. i přednostní právo k účasti na zvýšení 

základního kapitálu. Přednostní právo není oprávněna uplatnit ani osoba ovládaná, která má 

v majetku obchodní podíl společnosti ovládající. Toto omezení vyplývá z ustanovení § 120b 

                                                 
12 Dle § 143 odst. 1 ObchZ. 
 
13 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1235; Komentář ASPI  
    k § 143 odst. 1 ObchZ. 
 
14 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1235 
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ObchZ, které upravuje zákaz nabývání obchodního podílu společnosti ovládající osobou 

ovládanou.15

 

  

3.1.3. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA 

 

Přednostní právo společníků k účasti na zvýšení základního kapitálu je omezeno lhůtou, ve 

které je třeba právo uplatnit. Lhůta pro uplatnění přednostního práva je zpravidla obsažena 

ve společenské smlouvě, popřípadě ve stanovách, pokud je společnost vydá. V případě, že 

společenská smlouva popř. stanovy takovou lhůtu nestanoví, je lhůta určena dispozitivním 

ustanovením § 143 odst. 2 ObchZ. V takovém případě činí lhůta pro využití přednostního 

práva jeden měsíc od okamžiku, kdy se společníci dověděli o usnesení valné hromady o 

zvýšení základního kapitálu.  

 

Toto zákonné ustanovení však umožňuje dvojí výklad. Ustanovení lze vyložit tím způsobem, 

že lhůta běží pro všechny společníky společně, a to od okamžiku, kdy se o usnesení valné 

hromady dozví poslední z nich. Lze jej však vyložit i tak, že lhůta běží pro každého společníka 

zvlášť. V této otázce panuje v teorii obecná shoda a většina autorů se přiklání k výkladu 

druhému,16

 

 a to vzhledem ke skutečnosti, že se přednostní právo váže pouze ke zvýšení 

vkladu, který připadá na jednotlivého společníka, a vzhledem k subjektivní povaze lhůty.  

                                                 
15 Úprava nabývání obchodního podílu osoby ovládající osobou ovládanou byla před účinností zákona  
    č. 215/2009 Sb. obsažena v § 120 odst. 3. 
 
16 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1236 
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Díky subjektivní povaze lhůty je její počátek vázán na skutečnost, která může nastat v časově 

neohraničeném období. To může mít za následek poměrně výrazné komplikace v procesu 

zvyšování základního kapitálu. Pro tyto účely je namístě, jak někteří autoři doporučují17

 

, 

upravit lhůtu ve společenské smlouvě, popřípadě ve stanovách odchylně od úpravy 

v obchodním zákoníku například tím, že lhůta pro uplatnění přednostního práva bude ve 

společenské smlouvě stanovena objektivně a její počátek bude vázán například na okamžik 

přijetí usnesení valné hromady, popřípadě na okamžik, kdy se společník dověděl, nebo mohl 

dovědět o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro uplatnění 

přednostního práva ze své podstaty omezuje dobu trvání tohoto práva a po jejím marném 

uplynutí přednostní právo zaniká. Jedná se tedy o lhůtu prekluzivní. 

3.1.4. VZDÁNÍ SE PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA  

 

Právní úprava obsažená v obchodním zákoníku umožňuje, aby se společníci svého 

přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu vzdali18

                                                 
17 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, 12. vydání, Praha,: C.H.Beck, 
2009, str. 452  

. Společníci tak mohou 

učinit buď přímo na valné hromadě, která o zvýšení základního kapitálu rozhoduje, nebo 

písemným prohlášením o vzdání se přednostního práva s úředně ověřenými podpisy. Pokud 

se společníci vzdají přednostního práva na valné hromadě, je nutné tuto skutečnost uvést 

 
18 Tato možnost byla do obchodního zákoníku výslovně vpravena novelou provedenou zákonem č.  
    370/2000 Sb. 
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v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady.19

 

 Vzdání se přednostního práva je účinné i 

vůči právnímu nástupci společníka dle § 143 odst. 2 ObchZ.  

Přednostní právo vzniká okamžikem rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 

kapitálu. Od tohoto okamžiku je možné se platně svého přednostního práva vzdát, nikoliv 

však dříve. Jednalo by se o porušení zásady, že se nikdo nemůže předem vzdát svých práv. 

Obecně se lze vzdát subjektivního práva pouze za předpokladu, že toto právo trvá. 

Přednostního práva se lze tedy vzdát do okamžiku, kdy uplyne lhůta pro jeho uplatnění, 

neboť tímto okamžikem přednostní právo zaniká.  

 

3.1.5. PROHLÁŠENÍ O VZDÁNÍ SE PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA 

 

Před účinností novely provedené zákonem č. 126/2008 Sb. odkazovala právní úprava 

v otázce formy vzdání se přednostního práva na obdobné užití ustanovení § 220b odst. 5 

ObchZ. Toto ustanovení upravovalo formu udělení souhlasu akcionářů s tím, že se nevyžadují 

zprávy o fůzi a zprávy o přezkoumání fůze. Z tohoto ustanovení plynulo, že vzdání se 

přednostního práva je nutné učinit písemným prohlášením s úředně ověřenými podpisy. 

Zákonem č. 126/2008 Sb. však byla úprava přeměn obchodních společností včetně § 220b 

z obchodního zákoníku odstraněna. Z tohoto důvodu tentýž zákon vpravil požadavek formy 

písemného prohlášení s úředně ověřenými podpisy pro vzdání se přednostního práva do 

ustanovení § 143 odst. 2 ObchZ.20

 

 

                                                 
19 Notářský zápis se vyhotovuje dle §80a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád. 
 
20 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, 12. vydání, Praha,: C.H.Beck,  
    2009, str. 452 
 



- 20 - 
 

3.1.6. SOUHLAS VALNÉ HROMADY S PŘEVZETÍM ZÁVAZKU K NOVÉMU VKLADU  

 

Ustanovení § 143 odst. 2 ObchZ upravuje mj. situaci, kdy společníci svého přednostního 

práva nevyužijí nebo se přednostního práva vzdají. V takovém případě může se souhlasem 

valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv, tedy i osoba, která není 

společníkem. Jedná se o jeden z postupů, kterým je možné zvýšit počet společníků ve 

společnosti s ručením omezeným.  I zde však platí omezení vyjádřené v ustanovení § 105 

odst. 3 ObchZ, které stanoví, že společnost s ručením omezeným může mít nejvíce padesát 

společníků. Převzetí závazku k novému vkladu osobou jinou než společníkem není možné, 

pokud by tato hranice měla být překročena.21

 

 Převzít závazek ke zvýšení vkladu může též 

kterýkoliv společník, a to i v případě, že nevyužil svého přednostního práva, nebo se ho 

dokonce vzdal. I v tomto případě se však vyžaduje k převzetí závazku souhlas valné hromady.  

V teorii však nepanuje shoda ohledně otázky, zda souhlas s převzetím závazku k novému 

vkladu popř. ke zvýšení vkladu může udělit již valná hromada, která o zvýšení základního 

kapitálu společnosti rozhoduje, nebo zda souhlas musí udělit valná hromada nová. Podle 

názoru J. Dědiče může souhlas s převzetím závazku udělit již valná hromada, která o zvýšení 

základního kapitálu rozhoduje. Takový souhlas lze podle jeho názoru podmíněně udělit pro 

případ, že některý ze společníků nevyužije svého přednostního práva nebo se ho vzdá. 

Dodává však, že valná hromada musí udělit souhlas konkrétní osobě.22

                                                 
21 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, 12. vydání, Praha,: C.H.Beck,  

 Stejný názor zastává i 

I. Štenglová, podle které „nestačí pouhé vyslovení paušálního souhlasu k tomu, aby vklady na 

    2009, str. 452 
 
22 Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1237 – 1238 
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zvýšení základního kapitálu převzal kdokoliv“. 23 I. Šteglová dále uvádí, že souhlas s převzetím 

závazku ke zvýšení vkladu nelze udělit pro případ, že společník opomene své přednostní 

právo uplatnit a hodlá převzít závazek ke zvýšení vkladu postupem dle § 143 odst. 2 ObchZ. 

V takovém případě by souhlas s převzetím závazku ke zvýšení vkladu společníka musela 

udělit nová valná hromada. Dle jejího názoru však není vyloučeno, aby valná hromada 

rozhodující o zvýšení základního kapitálu udělila souhlas s převzetím závazku ke zvýšení 

vkladu jiným konkrétním společníkem pro případ, že některý ze společníků svého 

přednostního práva nevyužije.24

 

  

Jiný názor zastává K. Eliáš, podle něhož je prohlášení o převzetí závazku ofertou a souhlas 

valné hromady akceptací smlouvy. Z tohoto důvodu může valná hromada udělit souhlas 

s převzetím závazku pouze až poté, co zájemce učiní prohlášení o převzetí závazku.25 Názor, 

že souhlas s převzetím závazku může udělit až další valná hromada, zastává i I. Pelikánová.26

 

  

Přikláním se k názoru J. Dědiče, který mj. poznamenává, že valná hromada není oprávněna 

jednat jménem společnosti, a není tak oprávněna akceptovat návrh smlouvy. Jako další 

argument uvádí, že souhlas valné hromady k platnému převzetí závazku není vůbec 

zapotřebí v případě, že společník využije svého přednostního práva. Z těchto důvodů není 

                                                 
23 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, 12. vydání, Praha,: C.H.Beck, 
    2009, str. 452 
24 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, 12. vydání, Praha,: C.H.Beck,  
    2009, str. 452 
 
25 Eliáš, K., Společnost s ručením omezeným, Praha: Prospektrum, 1997, str. 206. 
 
26 Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, Praha: Linde, 1995, str. 357. 
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možné považovat souhlas valné hromady za akceptaci smlouvy a prohlášení o převzetí 

závazku za její ofertu.27

 

  

3.1.7. POTŘEBNÁ VĚTŠINA PRO UDĚLENÍ SOUHLASU S PŘEVZETÍM ZÁVAZKU  

 

Není pochyb o tom, že souhlas s převzetím závazku může udělit valná hromada nová. 

Nepanuje však shoda v otázce, jakou většinou bude valná hromada o takovém souhlasu 

rozhodovat. Dle názoru K. Eliáše je k přijetí souhlasu zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů 

všech společníků. Argumentuje tím, valná hromada v takovém případě rozhoduje o změně 

společenské smlouvy dle § 125 odst. 1 písm. d) ObchZ, neboť svým souhlasem akceptuje 

návrh smlouvy, jež byl učiněn prohlášením o převzetí závazku.28 S tímto názorem však 

nesouhlasí J. Dědič, jež souhlas valné hromady nepovažuje za akceptaci smlouvy z důvodů 

uvedených výše. Dle jeho názoru se nejedná ani o rozhodování o změně společenské 

smlouvy dle § 125 odst. 1 písm. d), neboť ke změně společenské smlouvy dochází ze zákona 

účinností zvýšení základního kapitálu, ani o rozhodování o zvýšení základního kapitálu dle 

§ 125 odst. 1 písm. e) ObchZ, neboť o této otázce již rozhodla valná hromada předchozí, 

nýbrž o rozhodování o další otázce, jež do působnosti valné hromady svěřuje zákon dle § 125 

odst. 1 písm. n) ObchZ. Valná hromada v takovém případě rozhoduje prostou většinou hlasů 

přítomných společníků.29

 

  

3.1.8. USNESENÍ VALNÉ HROMADY O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

                                                 
27 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1238. 
 
28 Eliáš, K., Společnost s ručením omezeným, Praha: Prospektrum, 1997, str. 149, 206, 207. 
 
29 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1238 
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Jak již bylo uvedeno výše, rozhodování o zvýšení základního kapitálu spadá výlučně do 

působnosti valné hromady společnosti dle § 125 odst. 1 písm. e) ObchZ a tuto působnost 

není možné společenskou smlouvou delegovat na jiný orgán30

 

. Zvýšit základní kapitál není 

možné ani prostřednictvím dohody všech společníků o změně společenské smlouvy dle § 141 

odst. 1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada formou usnesení, jehož 

podstatné náležitosti stanovuje obchodní zákoník v § 143 odst. 3, který byl do obchodního 

zákoníku včleněn novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. s účinností k 1. lednu 2001. 

Zaprvé, usnesení valné hromady musí obsahovat částku, o kterou se základní kapitál zvyšuje. 

Autoři v odborné literatuře se s ohledem na dikci § 143 odst. 3 písm. a) ObchZ shodují31, že 

částka musí být usnesením valné hromady stanovena konkrétně. Nelze ji stanovit rozmezím, 

jak to umožňuje úprava zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií v akciové 

společnosti.32 Minimální částka, o níž se základní kapitál zvyšuje, není zákonem nijak 

stanovena, avšak společnosti vzniklé před 1. lednem 2001, jejichž základní kapitál 

nedosahuje výše 200.000 kč, mohou zvýšit svůj základní kapitál pouze tak, že nová výše 

základního kapitálu bude dosahovat minimální výše 200.000 kč.33

                                                 
30 Na rozdíl od úpravy akciové společnosti, kde může být působnost o rozhodování o zvýšení  

 Před účinností zákona č. 

370/2000 Sb. byla minimální přípustná výše základního kapitálu ve společnosti s ručením 

omezeným stanovena na 100.000 kč. Tento zákon však ustanovení § 108 ObchZ novelizoval a 

minimální přípustnou výši základního kapitálu zvýšil na současnou výši 200.000 kč. Novela 

    základního kapitálu delegována na statutární orgán dle § 210 ObchZ. 
 
32 Dle § 203odst. 2 písm. a) ObchZ. 
 
33 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, 1239 
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pouze stanovila omezení pro případ, že dříve vzniklá společnost hodlá zvýšit svůj základní 

kapitál, tak, že nová výše základního kapitálu musí dosahovat alespoň 200.000 kč. Nejedná 

se však o povinnost zvýšit základní kapitál na tuto výši zvýšit. 

 

Zadruhé, usnesení valné hromady musí určit lhůtu, v níž musí být převzaty závazky ke zvýšení 

vkladů popřípadě k vkladům novým. Délka této lhůty není zákonem nijak omezena. Není však 

nevyloučeno, aby takové omezení stanovila společenská smlouva.34 Lhůtu pro převzetí 

závazků je třeba stanovit dostatečně dlouhou tak, aby umožnila společníkům využít jejich 

přednostní právo, pokud jej společenské smlouva nevylučuje.35

 

  

Zatřetí, usnesení valné hromady musí určit předmět nepeněžitého vkladu spolu s částkou, 

kterou se započítává na vklad společníka, pokud společnost, byť jen zčásti, zvyšuje základní 

kapitál nepeněžitými vklady. I zde platí omezení vyjádřené v § 59 odst. 2 ObchZ, který 

stanovuje, že nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je 

zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. 

Podmínky určení hodnoty nepeněžitého vkladu dále upravuje § 59 odst. 3 a 4 ObchZ, jenž 

požaduje, aby hodnota nepeněžitého vkladu byla určena na základě posudku, zpracovaného 

znalcem nezávislým na společnosti, kterého jmenuje na návrh společnosti soud.  

 

Obchodní zákoník v § 143 odst. 6 dále odkazuje na obdobné užití § 204 odst. 3 ObchZ, jež 

upravuje podmínky zvýšení základního kapitálu u akciové společnosti. Z tohoto ustanovení 

plyne, že zvýšit základní kapitál nepeněžitými vklady je možné pouze tehdy, je-li to v 

                                                 
34 Ibid. 
 
35 Komentář ASPI verze 13+, stav ke dni 15.3.2012, Wolters Kluwer ČR, k § 143 odst. 3 písm. b) ObchZ. 
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důležitém zájmu společnosti. Zároveň ukládá jednatelům, aby předložili valné hromadě 

zprávu, ve které uvedou důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady spolu 

s odůvodněním částky, která se započítává na vklad společníka, a případně též 

s odůvodněním výše emisního ážia.36

 

  

3.1.9. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

 

Valnou hromadu společnosti s ručením omezeným svolávají jednatelé společnosti nebo 

společníci za podmínek stanovených § 129 odst. 2 ObchZ. Proces svolávání valné hromady 

z hlediska formální stránky je upraven v ustanoveních § 129 ObchZ. Dle tohoto ustanovení je 

třeba valnou hromadu svolat písemnou pozvánkou, ve které je společníkům oznámen termín 

a program valné hromady. Oznámení je třeba učinit ve lhůtě, kterou stanoví společenská 

smlouva. Pokud společenská smlouva lhůtu nestanoví, je třeba tak učinit nejméně 15 dní 

před konáním valné hromady.  

 

Na valné hromadě je možné projednat v zásadě jen záležitosti, které jsou uvedeny v písemné 

pozvánce. Jiné záležitosti je možné projednat pouze tehdy, jsou-li na valné hromadě 

přítomni všichni společníci. Zákon tak ukládá povinnost jasně určit okruh záležitostí, které 

budou na valné hromadě projednávány, již v písemné pozvánce. Tímto omezením jsou 

chráněni společníci, kteří se valné hromady nezúčastní, proti libovolnému rozšiřování jednání 

valné hromady, jež by mohlo ve svém důsledku nepřítomné společníky poškodit.37

 

 

                                                 
36 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, 1240. 
 
37 Komentář k § 129 odst. 1 ObchZ., ASPI verze 13+, Wolters Kluwer ČR. 
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Povinnosti jednatelů oznámit řádně a včas termín a program valné hromady odpovídá na 

druhé straně právo společníka, aby byla valná hromada svolána řádně a včas. Společník se 

však může tohoto práva vzdát, a to prohlášením učiněným na valné hromadě, které musí být 

obsaženo v zápisu z valné hromady, popřípadě v notářském zápisu o rozhodnutí valné 

hromady. Prohlášení o vzdání se práva na včasné svolání písemnou pozvánkou je možné 

učinit i mimo valnou hromadu a zákon pro tento případ vyžaduje formu notářského zápisu.  

 

Obchodní zákoník v ustanovení § 143 odst. 4 stanovuje obsahové náležitosti písemné 

pozvánky, kterou se svolává valná hromada, jež má rozhodnout o efektivním zvýšení 

základního kapitálu. Dle tohoto ustanovení musí pozvánka obsahovat návrh údajů, které 

obchodní zákoník stanovuje jako podstatné náležitosti usnesení valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu. Těmito údaji jsou, jak již bylo uvedeno v kapitole 3.1.8, údaj o částce, o 

kterou se základní kapitál zvyšuje, údaj o lhůtě, ve které je třeba převzít závazek ke zvýšení 

vkladu nebo k převzetí nového vkladu, a v případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitými 

vklady, též údaj o předmětu nepeněžitého vkladu společně s částkou, kterou se započítává 

na vklad společníka, určenou na základě znaleckého posudku. 

 

Pokud má valná hromada rozhodnout též o osobách, které mohou převzít závazek ke zvýšení 

svých vkladů, popřípadě k vkladům novým, dle § 143 odst. 2 ObchZ, musí pozvánka na 

valnou hromadu obsahovat i tyto údaje. Jinak je možné o těchto otázkách rozhodnout pouze 

za předpokladu, že budou na valné hromadě přítomni všichni společníci, jak vyplývá z § 129 

odst. 1 ObchZ. J. Dědič k tomuto poznamenává, že v případě zvyšování základního kapitálu 

nepeněžitými vklady, tak musí být stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na základě 
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znaleckého posudku již v době zaslání písemné pozvánky.38

 

 Pokud by nebyly formální 

náležitosti svolání valné hromady naplněny, mohli by se společníci domáhat neplatnosti 

rozhodnutí valné hromady pro rozpor se zákonem nebo společenskou smlouvou.  

3.1.10. NEÚČINNOST ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

 

Jak již bylo uvedeno výše, závazky ke zvýšení vkladu popřípadě k novému vkladu je třeba 

převzít ve lhůtě určené valnou hromadou, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu. 

V případě, že závazky v této lhůtě převzaty nebudou, stane se zvýšení základního kapitálu 

neúčinným. Stejný právní následek bude mít též rozhodnutí soudu, kterým se návrh na zápis 

zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zamítá.39

 

  

Obchodní zákoník v této otázce odkazuje na přiměřené užití ustanovení § 167 odst. 2 ObchZ, 

které upravuje obdobnou situaci u akciové společnosti. Z tohoto ustanovení vyplývá, že je-li 

zvýšení základního kapitálu neúčinné, zanikají práva a povinnosti osob plynoucí z převzetí 

závazků ke zvýšení vkladů, popřípadě k vkladům novým. V takovém případě je společnost 

prostřednictvím svých jednatelů povinna bez zbytečných odkladů vrátit jednotlivým osobám 

částku poskytnutou pro splacení převzatého vkladu spolu s úroky, jejichž výše se stanoví 

podle obvyklé výše úroků poskytovaných bankami podle smlouvy o běžném účtu, a to ke dni, 

kdy vznikla povinnost vrátit zaplacenou částku, a v místě, kde má společnost své sídlo. 

 

                                                 
38 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, 1241. 
 
39 Dle § 143 odst. 5 ObchZ. 
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Právní úprava zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným neumožňuje, 

na rozdíl od úpravy v akciové společnosti, aby dosavadní společníci převzali závazky do zbylé 

výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu v dodatečné lhůtě pro případ, že nebudou 

převzaty závazky v plné výši. Společníci ve společnosti s ručením omezeným tak nemají 

možnost vyhnout se neúčinnosti zvýšení základního kapitálu40

 

. 

3.1.11. FORMA PŘEVZETÍ ZÁVAZKU KE ZVÝŠENÍ VKLADU POPŘÍPADĚ K NOVÉMU VKLADU 

 

Obchodní zákoník upravuje v ustanovení § 143 odst. 6 formu, kterou se přebírá závazek ke 

zvýšení vkladu, popřípadě k vkladu novému. Osobu, která závazek přebírá, označuje 

obchodní zákoník jako zájemce. Zájemce přebírá závazek písemným prohlášením, které musí 

obsahovat údaj o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál, údaj o předmětu nepeněžitého 

vkladu a částce, kterou se započítává na vklad společníka na základě znaleckého posudku41

 

, a 

lhůtu pro splacení peněžitého, popř. nepeněžitého vkladu, stanovenou ve společenské 

smlouvě nebo zakladatelské listině.  

Jak správně poznamenává I. Štenglová, prohlášení o převzetí závazku musí obsahovat též 

další náležitosti, které vyplývají z požadavku určitosti právního úkonu. V prohlášení tak bude 

zároveň nutné přesně identifikovat společnost, v níž zájemce přebírá vklad, přesně 

identifikovat zájemce, výši přebíraného vkladu a jednoznačně formulovat prohlášení o 

                                                 
40 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, 1242. 
 
41 Pokud se základní kapitál zvyšuje nepeněžitými vklady.  
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převzetí vkladu spolu se závazkem vklad ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem 

splatit.42

 

 

Pro případ, že v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vstupuje do společnosti třetí 

osoba, která není společníkem, stanovuje obchodní zákoník další náležitost, jež musí 

prohlášení o převzetí závazku obsahovat. V takovém případě musí zájemce ve svém 

prohlášení uvést, že přistupuje ke společenské smlouvě, popřípadě k zakladatelské listině. 

Z hlediska formálních náležitostí vyžaduje obchodní zákoník pro prohlášení o převzetí 

závazku písemnou formu a podpis zájemce musí být úředně ověřen.  

 

Obchodní zákoník zároveň stanovuje, že prohlášení se stává účinným okamžikem doručení 

společnosti. K doručení tak musí dojít ve lhůtě stanovené valnou hromadou pro převzetí 

závazku. V opačném případě by nedošlo k platnému převzetí závazku a zvýšení základního 

kapitálu by bylo neúčinné se všemi důsledky.  

 

3.1.12. PRÁVNÍ POVAHA PROHLÁŠENÍ O PŘEVZETÍ ZÁVAZKU  

 

Písemné prohlášení o převzetí závazku je právním úkonem, jímž dochází k uzavření smlouvy 

mezi zájemcem a společností s ručením omezeným, v níž zájemce závazek přebírá. 

V odborné literatuře však nepanuje shoda ohledně otázky, zda samo prohlášení o převzetí 

závazku je smlouvou, nebo jednostranným právním úkonem.  

 

                                                 
42 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, 12. vydání, Praha,: C.H.Beck, 
    2009. 
 



- 30 - 
 

Přikláním se k názoru, že se jedná o dva jednostranné právní úkony. Nabídku k uzavření 

smlouvy zde činí společnost, kterou je zájemce seznámen s podmínkami pro převzetí 

závazku,43

 

 a prohlášení o převzetí závazku je na druhé straně přijetím takového návrhu. 

Případný souhlas valné hromady s převzetím závazku je poté pouhou další právní 

skutečností, která musí nastat, aby smlouva mezi zájemcem a společností nabyla právních 

účinků. Na smlouvu mezi zájemcem a společností lze tedy nahlížet jako na smlouvu 

s odkládací podmínkou, kde účinnost takové smlouvy je vázána na udělení souhlasu valné 

hromady s převzetím vkladu. 

3.1.13. LHŮTA A ZPŮSOB SPLACENÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ  

 

Co se týče splácení vkladů při zvyšování základního kapitálu, i zde platí jistá omezení, která 

obchodní zákoník v souvislosti se splacením vkladů společníka stanovuje. Jedno z takových 

omezení je obsaženo v ustanovení § 113 odst. 1, podle něhož je nutné vklad zcela splatit 

nejpozději do pěti let od převzetí závazku. V případě, že by společník svůj vklad v této lhůtě 

zcela nesplatil, byl by povinen společnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 20% z nesplacené 

části vkladu, pokud společenská smlouva nestanoví výši úroku jinak. V takovém případě 

může společnost přistoupit k  tzv. kadučnímu řízení vůči společníku, jenž je se splacením 

svých vkladů v prodlení. Prostřednictvím kaučního řízení je společnost oprávněna společníka 

vyzvat ke splnění své povinnosti v dodatečné lhůtě, jenž nesmí být kratší než tři měsíce, pod 

pohrůžkou vyloučení ze společnosti. Pokud společník nesplní svou povinnost ani v dodatečné 

lhůtě, může valná hromada rozhodnout o jeho vyloučení. 

 
                                                 
43 Zákon formu takové nabídky nijak neupravuje, avšak volbou písemné formy mohou strany předejít 
    případným sporům.  
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Další omezení je obsaženo v ustanovení § 145 ObchZ, které podobně jako § 111 ObchZ44

 

 

stanovuje minimální rozsah splacení peněžitých vkladů před podáním návrhu na zápis 

zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dle tohoto ustanovení musí být na 

každý vklad splaceno nejméně 30%, nebo uzavřena dohoda o započtení, pokud společnost 

zvyšuje základní kapitál prostřednictvím kapitalizace pohledávek. V případě, že společnost 

má jediného společníka, musí být peněžité vklady zcela splaceny před zápisem zvýšení 

základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato povinnost vyplývá z § 145 ObchZ, jenž 

odkazuje na obdobné užití § 111 odst. 2 ObchZ. Co se týká vkladů nepeněžitých, i zde je 

třeba vycházet z ustanovení § 59 odst. 2, které stanovuje požadavek úplného splacení 

nepeněžitých vkladů před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tento 

požadavek je zároveň explicitně vyjádřen v ustanovení § 204 odst. 3 ObchZ, na nějž obchodní 

zákoník odkazuje v § 143 odst. 6. 

3.2. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ 

 

Druhým způsobem, kterým je možné zvýšit základní kapitál společnosti s ručením 

omezeným, je zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, neboli zvýšení nominální. Na 

rozdíl od efektivního zvýšení základního kapitálu, o kterém bylo pojednáno v předchozí 

kapitole, u nominálního zvýšení společníci ani třetí osoby nepřebírají závazky k novým 

vkladům, a společnost tak nezískává nový majetek. V rámci účetní bilance dochází pouze 

k přesunu z jedné položky pasiv, zpravidla z položky nerozděleného zisku, popřípadě 

z ostatních kapitálových fondů, do jiné položky pasiv, a to do základního kapitálu. Celková 

výše pasiv, stejně jako aktiv, tak zůstává nezměněna.  
                                                 
44 V ustanovení § 111 ObchZ je upraven požadavek minimálního rozsahu splacení peněžitých vkladů 
    před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. 
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Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je upraveno v § 144 ObchZ a dále 

v ustanoveních § 208 odst. 1 až 5 a odst. 6 písm. a) a b) ObchZ, na jehož obdobné užití 

obchodní zákoník odkazuje. V těchto ustanoveních jsou vyjádřeny zejména podmínky, za 

nichž je možné nominální zvýšení základního kapitálu provést. 

 

3.2.1. ROLE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘI NOMINÁLNÍM ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU  

 

Zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů lze pouze na základě výkazů v účetní závěrce, která 

byla schválena valnou hromadou společnosti. Není rozhodující, zda se jedná o účetní závěrku 

řádnou, mimořádnou nebo mezitímní, avšak v případě posledně jmenované nelze zvýšit 

základní kapitál z položky čistého zisku. Účetní bilance vlastních zdrojů společnosti se může 

v průběhu času podstatně měnit, proto obchodní zákoník stanovuje požadavky, které musí 

účetní závěrka splňovat, aby mohla být užita jako podklad pro nominální zvýšení základního 

kapitálu. 

 

Jedním z těchto požadavků je určitá aktuálnost vykázaných údajů. Účetní závěrka, na jejímž 

základě se má o zvýšení základního kapitálu rozhodnout, nesmí být sestavena z údajů 

starších více než šest měsíců ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 

Pokud však z pozdější mezitímní účetní závěrky společnost zjistí snížení vlastních zdrojů, je 

společnost povinna vycházet z novějších údajů obsažených v takové mezitímní účetní závěrce 

a původní účetní závěrku pro účely nominálního zvýšení základního kapitálu nelze užít.  
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Obchodní zákoník dále stanovuje požadavek na ověření účetní závěrky auditorem. V právní 

teorii nepanuje shoda ohledně otázky, zda se povinnost nechat účetní závěrku ověřit 

auditorem vztahuje pouze na společnosti s ručením omezeným, jež jsou povinny účetní 

závěrky ověřovat auditorem dle zákona o účetnictví45, nebo zda se povinnost vztahuje na 

veškeré účetní závěrky, jež mají být podkladem pro nominální zvýšení základního kapitálu. 

Souhlasím s názorem J. Dědiče, jež zastává názor druhý. Svůj názor opírá o dikci a význam 

předmětného ustanovení46, jehož účelem je zajistit vyšší míru objektivity údajů obsažených 

v účetní závěrce a ověřit správnost účetních výkazů společnosti v případě nominálního 

zvýšení základního kapitálu, neboť se jedná „především o účetní operací“.47

 

 

Zákon dále požaduje, aby účetní závěrka, jež je podkladem pro nominální zvýšení základního 

kapitálu, byla auditorem ověřena bez výhrad. Dle judikatury však nemusí samotný výrok 

auditora obsahovat přesnou formulaci „bez výhrad“, ale postačuje, pokud účetní závěrka 

žádné výhrady neobsahuje.48

 

 

3.2.2. ZDROJE, Z NICHŽ LZE ZVÝŠIT ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI 

 

Obchodní zákoník stanovuje určitá omezení ve vztahu ke zdrojům společnosti, které lze pro 

nominální zvýšení základního kapitálu použít. Musí se jednat o vlastní zdroje vykázané ve 

vlastním kapitálu společnosti, které nejsou dle zákona účelově vázány. V takovém případě 

                                                 
45 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
 
46 § 208 odst. 5 ObchZ. 

47 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1249 

48 Dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 30. Března 1999, sp.zn 7 Cmo 966/98. 
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nelze použít zejména rezervní fondy, jež jsou společností povinně zřizovány a mohou být 

použity pouze ke krytí ztrát společnosti49, a dále nelze použít jiné vlastní zdroje, jež jsou 

účelově vázané a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.50

 

 

Při zvýšení základní ho kapitálu z vlastních zdrojů lze použít zejména čistý zisk společnosti po 

přidělení jeho zákonem stanovené části do rezervních fondů anebo jiné vlastní zdroje 

vykázané v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Čistý zisk však nelze použít 

v případě, že se základní kapitál zvyšuje na základě mezitímní účetní závěrky. Další omezení 

obsažené obchodním zákoníku se týká částky, o níž má být základní kapitál zvýšen. Základní 

kapitál nelze zvýšit o částku vyšší, než je rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtu 

základního kapitálu spolu s tou částí rezervního fondu, jež je ze zákona povinně vytvářena 

společností ke krytí ztrát společnosti. 

 

3.2.3. NOVÁ VÝŠE VKLADU JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNÍKŮ 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se základní kapitál společnosti zvyšuje, aniž by společníci nebo 

třetí osoby vložili do společnosti nový majetek, je třeba stanovit novou výši vkladů 

jednotlivých společníků. Tento požadavek vyplývá z ustanovení § 58 odst. 1 ObchZ, který 

definuje základní kapitál jako souhrn vkladů všech společníků. Vklady jednotlivých společníků 

                                                 
49 Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku společnosti a 
každoročně do něho přispívat dle pravidel obsažených v ustanovení § 124 odst. 1 ObchZ až do 
celkové výše 10 % základního kapitálu společnosti. Po dosažení této výše již společnost není povinna 
svůj rezervní fond navyšovat a prostředky převyšující tuto zákonnou hranici mohou být užity i k jiným 
účelům, než k úhradě zisku, jak vyplývá z § 124 odst. 3 ObchZ, a mohly by být, dle mého názoru, 
použity kupříkladu při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. 

50 Dle ustanovení § 144 ObchZ ve spojení s § 208 odst. 3 ObchZ. 
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se při nominálním zvýšení základního kapitálu zvyšují v poměru svých dosavadních vkladů do 

základního kapitálu, jak stanovuje § 144 ObchZ. Je třeba upozornit, že se jedná o ustanovení 

kogentní, a není se tak možné od něho odchýlit.  

 

Vklady jednotlivých společníků zpravidla odpovídají též výši jejich obchodních podílů, avšak 

třeba dodat, že výše obchodního podílu může být ve společenské smlouvě určena i jinak, jak 

vyplývá z dispozitivní povahy § 114 odst. 1 ObchZ. Z výše uvedeného je patrné, že 

nominálního zvýšení základního kapitálu se účastní pouze stávající společníci a nikoliv třetí 

osoby. Touto cestou tedy není možné navýšit počet společníků ve společnosti, na rozdíl od 

zvýšení základního kapitálu novými vklady. 

 

3.2.4. NÁLEŽITOSTI USNESENÍ VALNÉ HROMADY 

 

O zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů rozhoduje, stejně jako v případě efektivního 

zvýšení, výlučně valná hromada společnosti. Usnesení, jehož formou valná hromada 

rozhoduje, musí splňovat zákonem stanovené náležitosti, které jsou upraveny v § 144 ObchZ 

ve spojení s § 208 odst. 6, na jehož obdobné užití obchodní zákoník odkazuje. V usnesení 

musí být obsažena především částka, o níž se základní kapitál zvyšuje, nová výše vkladů 

jednotlivých společníků a označení zdroje, z něhož se základní kapitál zvyšuje.  

 

Ustanovení obchodního zákoníku, jež stanovují potřebnou většinu pro přijetí usnesení valné 

hromady, nerozlišují mezi efektivním a nominálním zvýšením základního kapitálu. Pro přijetí 

usnesení o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je tak zapotřebí souhlasu alespoň 
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dvoutřetinové většiny všech společníků, pokud společenská smlouva nestanoví vyšší počet. 

Z hlediska formální stránky je i zde zapotřebí pořízení notářského zápisu.51

 

 

Zákon dále upravuje náležitosti pozvánky na valnou hromadu, která musí kromě náležitostí 

dle § 129 odst. 1 ObchZ obsahovat také návrh usnesení valné hromady o zvýšení základního 

kapitálu. Pokud by pozvánka na valnou hromadu tento údaj neobsahovala, mohla by valná 

hromada rozhodnout o nominálním zvýšení základního kapitálu pouze za předpokladu, že na 

ni budou přítomni všichni společníci společnosti.52

 

  

3.3. ZÁPIS ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 

 

Výše základního kapitálu společnosti je jedním z údajů, které se u společnosti s ručením 

omezeným povinně zapisují do obchodního rejstříku.53 Pro případ, že společnost svůj 

základní kapitál zvýší, stanovuje obchodní zákoník v § 145 jednatelům společnosti povinnost 

podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez 

zbytečných odkladů. Tato povinnost však vyplývá již z obecných ustanovení o obchodním 

rejstříku54

 

, jež stanovují povinnost podat návrh bez zbytečných odkladů po vzniku rozhodné 

skutečnosti, kterou dochází ke změně zapsaného údaje. 

                                                 
51 Dle § 127 odst. 4 ObchZ. 
 
52 Jak plyne z dikce § 129 odst. 1 ObchZ. 
 
53 Dle § 36 písm c) ObchZ. 
 
54 Dle § 32 odst. 3 ObchZ. 
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Podobně jako u založení společnosti s ručením omezeným, i zde zákon stanovuje požadavek 

na rozsah splacení peněžitých vkladů v minimální výši 30 % připadající na každý peněžitý 

vklad, než může být nová výše zapsána do obchodního rejstříku, nebo musí být uzavřena 

dohoda o započtení pohledávky společníka vůči společnosti proti pohledávce na splacení 

vkladu. Společenská smlouva však může stanovit nutnost splacení vkladů ve větším rozsahu 

před podání návrhu do obchodního rejstříku. Pokud má společnost jediného společníka, 

vyžaduje se splacení peněžitých vkladů v plném rozsahu.55 Peněžité vklady musí být i v tomto 

případě splaceny na zvláštní, pro tyto účely zřízený, bankovní účet, jak judikoval Nejvyšší 

soud ČR56

 

 s odkazem na přiměřené užití § 163 odst. 4 ObchZ. Zvyšuje-li se základní kapitál, 

byť jen z části, vklady nepeněžitými, je nutné splacení těchto nepeněžitých vkladů v plném 

rozsahu, jak plyne z požadavku § 59 odst. 2 ObchZ. Ustanovení § 145 ObchZ nijak neupravuje 

rozsah splacení emisního ážia ani neodkazuje na ustanovení § 111 odst. 1 ObchZ, z čehož lze 

usuzovat, že před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního 

rejstříku, nemusí být při zvyšování základního kapitálu emisní ážio splaceno.  

Povinnost jednatelů podat návrh na zápis změny výše základního kapitálu vzniká při 

efektivním zvýšení právě okamžikem splacení posledního z peněžitých vkladů ve výše 

uvedeném minimálním rozsahu. Při nominálním zvýšení tato povinnost vzniká již 

rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, neboť zde 

nedochází k přebírání závazků ke zvýšení vkladů, popřípadě k vkladům novým. 

 

                                                 
55 Dle § 145 ObchZ s odkazem na obdobné užití § 111 odst. 2 ObchZ.  
 
56 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. září 2004, sp.zn 29 Odo 1173/2003. 
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Zvýšení základního kapitálu společnosti nabývá okamžikem zápisu nové výše základního 

kapitálu do obchodního rejstříku, a nikoliv rozhodnutím valné hromady společnosti o zvýšení 

základního kapitálu. Zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku má tedy 

konstitutivní charakter. 

 

4. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI 

 

Snížení základního kapitálu lze rozlišit podobně jako zvýšení základního kapitálu na efektivní 

a nominální. I zde je kriteriem skutečnost, zda se mění výše čistého obchodního majetku či 

nikoliv. V případě efektivního snížení společnost uvolňuje část svého majetku ve prospěch 

svých společníků, nebo promíjí společníkům závazek splatit část svého vkladu do základního 

kapitálu. U nominálního snížení se opět jedná o pouhou účetní operaci ve vlastním kapitálu a 

výše čistého obchodního majetku se nemění.57

 

 

Ke snížení základního kapitálu se společnost s ručením omezeným může uchýlit z několika 

důvodů. Důvodem může být špatná hospodářská situace společnosti, kdy se společnost 

rozhodne vyrovnat snížením základního kapitálu svou ztrátu. Společnost se může k tomuto 

kroku uchýlit také v případě, že nepotřebuje pro svou činnost tak vysoké vlastní zdroje 

financování a rozhodne se tyto zdroje snížit a uvolnit je ve prospěch svých společníků. Může 

nastat i situace, kdy je snížení základního kapitálu pro společnost povinné, na rozdíl od 

úpravy zvýšení základního kapitálu, kdy obchodní zákoník žádnou takovou povinnost 

neukládá. Snížení základního kapitálu je pro společnost povinné v případě, že společnost 

                                                 
57 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1256. 
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nabude svůj obchodní podíl a nerozhodne se vypořádat tento uvolněný obchodní podíl jinou 

cestou.58

 

  

Taková situace může nastat zejména (a) při vyloučení společníka ze společnosti podle § 113 

ObchZ, (b) při vyloučení společníka ze společnosti podle § 121 ObchZ, (c) při ukončení účasti 

společníka ve společnosti soudem podle § 148, § 149 a § 149a ObchZ, (d) pokud obchodní 

podíl nepřejde na dědice nebo na právního nástupce podle § 116 ObchZ. a (e) v dalších 

případech nabytí vlastního obchodního podílu společností podle § 120 ObchZ.59

 

 

Pokud by společnost nevypořádala uvolněný obchodní podíl tím, že jej převede na některého 

ze společníků nebo na třetí osobu, nebo by nerozhodla o snížení základního kapitálu o částku 

odpovídající uvolněnému obchodnímu podílu, nebo by nerozhodla o převzetí uvolněného 

obchodního podílu ostatními společníky v poměru svých podílů, a to do šesti měsíců od 

okamžiku, kdy společnost nabyla svůj obchodní podíl, mohl by soud i bez návrhu rozhodnout 

o zrušení společnosti a nařídit její likvidaci.60 Vedle povinnosti vypořádat uvolněný obchodní 

podíl obchodní zákoník nestanovuje žádné další případy, kdy je společnost povinna snížit svůj 

základní kapitál, a to ani v případě, že vykazuje neuhrazenou ztrátu.61

 

 

 
                                                 
58 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurz obchodního práva, Právnické osoby jako 
podnikatelé, 5. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, str. 230. 
 
59 Bartošíková, M., Štenglová, I.: Společnost s ručením omezeným, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, 
str. 261. 
 
60 Podle § 113 odst. 5 a 6 ObchZ. 
 
61 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1257. 
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4.1. OCHRANA VĚŘITELŮ 

 

Při snížení základního kapitálu může dojít ke snížení výše vlastního kapitálu, což může 

v důsledku znamenat i pokles výše aktiv, a tím i snížení hodnoty majetku společnosti. 

V takovém případě se může snížit schopnost společnosti plnit své závazky vůči svým 

věřitelům62 a je tak třeba stanovit jisté podmínky, za nichž je možné snížení základního 

kapitálu provést, aby byla zajištěna dostatečná ochrana věřitelům společnosti, neboť 

garanční funkce základního kapitálu je zde oslabena63

 

. 

Ochrana věřitelů při snížení základního kapitálu je zajištěna obchodním zákoníkem skrze 

povinnost jednatelů zveřejnit rozhodnutí valné hromady a vyzvat věřitele k přihlášení svých 

pohledávek a skrze povinnosti společnosti takto přihlášení pohledávky přiměřeně zajistit, 

popřípadě uhradit.64

 

 

Tato ochrana je však věřitelům poskytována pouze pokud se jedná o snížení základního 

kapitálu efektivní. Při nominálním snížení, kdy nejsou v souvislosti se snížením základního 

kapitálu poskytována žádná plnění, se právní ani ekonomické postavení věřitelů nijak nemění 

                                                 
62 Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo, společnosti obchodního práva a družstva, II. díl., 
Praha: ASPI, 2006, str. 431. 
 
63 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurz obchodního práva, Právnické osoby jako 
podnikatelé, 5. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, str. 232. 
 
64 O těchto povinnostech je blíže pojednáno v kapitole 4.1. 
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a, ochrana věřitelům tak poskytována není. V případě, kdy není třeba pohledávky věřitelů 

zajišťovat ani uhrazovat, se jedná o tzv. zjednodušené snížení základního kapitálu.65

 

 

4.2. ROZHODOVÁNÍ O SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

 

Rozhodování o snížení základního kapitálu, stejně jako o zvýšení, spadá výlučně do 

kompetence nejvyššího orgánu společnosti, tedy valné hromady,66 a nelze takové rozhodnutí 

nahradit dohodou všech společníků o změně společenské smlouvy. I v tomto případě 

rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech společníků, pokud společenská 

smlouva nestanovuje vyšší počet hlasů, a o rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.67

 

 

Pokud se snižuje základní kapitál nerovnoměrně, tedy nikoli v poměru vkladů jednotlivých 

společníků, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady souhlas všech společníků. 

Obchodní zákoník stanovuje v § 146 odst. 1 podstatné náležitosti usnesení valné hromady o 

snížení základního kapitálu. Usnesení musí obsahovat (a) částku, o kterou se základní kapitál, 

(b) údaj, jak se mění výše vkladů jednotlivých společníků a (c) údaj o tom, zda bude částka 

odpovídající snížení vyplacena společníků, nebo zda bude prominuta povinnost splatit vklad, 

nebo jakým jiným způsobem bude s částkou naloženo. 

 

                                                 
65 Důvodová zpráva k zákonu č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, k bodu 143. 
 
66 Dle § 125 odst. 1 písm. e) ObchZ. 
 
67 Dle § 127 odst. 4 ObchZ. 
 



- 42 - 
 

Částka, jak se shoduje odborná literatura, musí být v usnesení valné hromady stanovena 

přesně, a nikoliv rozmezím, jak to umožňuje úprava snížení základního kapitálu u akciové 

společnosti v § 213c ObchZ.68

 

  

Výše vkladů jednotlivých společníků se bude zpravidla měnit v poměru jejich vkladů do 

základního kapitálu, tedy rovnoměrně. Obchodní zákoník však výslovně připouští v § 146 

odst. 2, že vklady společníků se mohou snížit nerovnoměrně, tedy v poměru jiném. Snížením 

základního kapitálu však nemůže zaniknout účast jakéhokoli společníka, a to ani v případě, že 

s tím vyjádří souhlas všichni společníci. O nerovnoměrném snížení vkladů je podrobněji 

pojednáno v kapitole 4.4. 

 

S částkou odpovídající snížení základního kapitálu lze naložit v podstatě dvěma způsoby. Tím 

prvním je plnění ve prospěch společníků společnosti, ať už vyplacení plnění společníkům, 

nebo prominutí jejich závazků ke splacení vkladu do základního kapitálu. Tento způsob bude 

odpovídat efektivnímu snížení, neboť v jeho důsledku dojde k poklesu čistého obchodního 

majetku společnosti. Tím druhým způsobem bude úhrada ztráty společnosti, popřípadě 

převod částky odpovídající snížení do rezervního fondu, popřípadě do jiných kapitálových 

fondů společnosti. Tento způsob bude odpovídat snížení nominálnímu, neboť majetek 

společnosti zůstane nedotčen. Žádné ustanovení obchodního zákoníku nebrání ani 

kombinaci obou způsobů.69

 

 

                                                 
68 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1257. 
 
69 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1256. 
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Při vyplacení částky odpovídající snížení základního kapitálu ve prospěch společníků je třeba 

respektovat zásadu poctivého obchodního styku. Z této zásady vyplývá, že plnění 

odpovídající snížení základního kapitálu musí být vyplaceno společníkovi, jehož vklad se takto 

snížil, a to ve výši odpovídající jeho snížení. 70

 

 Vyplacení částky v jiném poměru by bylo 

zjevně v rozporu s takovou zásadou a rozhodnutí valné hromady by bylo neplatné pro rozpor 

se zákonem. 

4.3. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

 

Obchodní zákoník dále upravuje v § 146 odst. 3 náležitosti pozvánky na valnou hromadu, 

která má o snížení základního kapitálu rozhodnout. Vedle obecných náležitostí, které jsou 

upraveny v § 129 odst. 1 ObchZ, musí obsahovat také návrh údajů, které vyžaduje obchodní 

zákoník pro usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu, jak jsou popsány 

v kapitole 4.2. O záležitostech, které nejsou v pozvánce uvedeny, může valná hromada 

rozhodovat pouze za předpokladu, že jsou na ni přítomni všichni společníci. 

 

4.4. OMEZENÍ SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

 

Při snižování základního kapitálu je třeba respektovat určitá omezení, která obchodní zákoník 

v této souvislosti stanovuje. Tato omezení se vztahují zejména k rozsahu, v němž je možné 

snížení provést, a dále ve způsobu, jakým se bude měnit výše vkladů jednotlivých společníků.  

 

                                                 
70 Bartošíková, M., Štenglová, I.: Společnost s ručením omezeným, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, 
str. 260. 
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Základní kapitál společnosti zejména nesmí klesnout pod zákonem stanovenou hranici 

200 000 kč, což odpovídá jeho minimální výši ve společnosti s ručením omezeným ve smyslu 

§ 108 odst. 1 ObchZ. Pokud je tedy základní kapitál společnosti roven této částce, nebo 

dokonce nižší71

 

, nelze u takové společnosti snížení základního kapitálu v žádném případě 

provést. Stejně tak nemůže klesnout vklad kteréhokoliv společníka pod hranici 20 000 kč, což 

je jeho zákonná minimální výše podle § 109 odst. 1 ObchZ. 

Pokud by valná hromada společnosti takové usnesení přijala, mohli by se společníci domáhat 

vyslovení neplatnosti takového usnesení u soudu pro rozpor usnesení se zákonem. Toto 

právo musí společník uplatnit v relativně krátké době, a to do tří měsíců ode dne konání 

valné hromady, popřípadě do tří měsíců ode dne, kdy se o něm společník dozvěděl72

 

, avšak 

nejpozději do jednoho roku ode dne konání valné hromady, jinak by právo zaniklo. 

Jestliže by společníci podali návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního 

rejstříku, přičemž by měl základní kapitál nebo vklad jednotlivých společníků klesnout pod 

zákonnou hranici, rejstříkový soud by takový návrh musel zamítnout. Pokud by i přesto došlo 

k zápisu takového údaje do obchodního rejstříku, byl by naplněn důvod pro zrušení 

společnosti a nařízení její likvidaci soudem podle § 68 odst. 1 písm. c) ObchZ., neboť by 

zanikly předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti. Soud tak může učinit pouze 

na návrh státního orgánu, popřípadě na návrh osoby, která osvědčí zájem. 

 

                                                 
71 Minimální výše základního kapitálu byla před účinností novely, zákona č. 370/2000 Sb., stanovena 
na 100 000kč. Společnosti s ručením omezeným vzniklé před nabytím účinnosti této novely tak 
mohou mít základní kapitál nižší, než je jeho současná zákonem stanovena minimální výše. 
 
72 Za podmínek vyjádřených v § 131 odst. 1 a 2 ObchZ.  
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Další omezení plyne z ustanovení § 146 odst. 2 ObchZ, který vylučuje možnost zániku vkladu 

kteréhokoli společníka v důsledku snížení základního kapitálu. Zaniknout může pouze vklad, 

který připadá na obchodní podíl v majetku společnosti. Tento postup nelze užít ani v případě, 

že s ním souhlasí všichni společníci.73

 

 Opačný názor však zastávají autoři komentáře 

Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. in Obchodní zákoník, komentář, 13. vydání, Praha,: 

C.H.Beck, 2010, str. 486, podle nichž se jeví závěr, že účast společníka nemůže při snížení 

základního kapitálu zaniknout ani při souhlasu všech společníků, jako nelogický, pokud 

obchodní zákoník připouští možnost zániku společníka dohodou všech společníků. 

Toto omezení bylo do obchodního zákoníku včleněno zákonem č. 370/2000 Sb. Z důvodové 

zprávy k tomuto zákonu však jasně vyplývá, že účelem této úpravy je právě zamezení 

obcházení ustanovení obchodního zákoníku o zániku účasti společníka ve společnosti 

s ručením omezeným. Souhlasím tedy s názorem J. Dědiče74

 

, že se jedná o kogentní 

ustanovení, které neumožňuje zánik účasti společníka ani za souhlasu všech společníků. 

Závěr autorů v komentáři k Obchodnímu zákoníku, 13. vydání, Praha,: C.H.Beck, 2010, tak 

nepovažuji za správný. 

Zákon č. 370/2000 Sb. zároveň výslovně upravil možnost nerovnoměrného snížení vkladů 

jednotlivých společníků při snižování základního kapitálu. Před účinností této novely bylo 

sporné, zda je takový postup možný, a tato otázka byla vykládána jednotlivými soudy 

rozdílně. Touto úpravou tak byl vyřešen problém snížení základního kapitálu ve 

                                                 
73 Komentář ASPI verze 13+, stav ke dni 15.3.2012, k § 143 odst. 3 písm. b) ObchZ. 
 
74 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, komentář, Díl II., Praha: Polygon, 2002, str. 1263. 
 



- 46 - 
 

společnostech s ručením omezeným, kde výše jednoho či více společníků dosahovala pouze 

zákonem stanovené minimální výše 20 000 Kč. Pokud by nerovnoměrné snížení nebylo 

přípustné, nebylo by logicky možné u takových společností snížení základního kapitálu vůbec 

provést.75

 

 Pro přijetí rozhodnutí o snížení základního kapitálu s nerovnoměrným snížením 

vkladů jednotlivých společníků se však vyžaduje souhlas všech společníků. 

4.5. ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY A POVINNOST ZAJISTIT ČI UHRADIT 

PŘIHLÁŠENÉ POHLEDÁVKY 

 

K ochraně věřitelů společnosti stanovuje obchodní zákoník v §147 odst. 1 povinnost 

jednatelům společnosti zveřejnit rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu a 

vyzvat věřitele k přihlášení svých pohledávek, které je následně společnost povinna 

přiměřeně zajistit, popřípadě uhradit. 

 

Jednatelé jsou povinni rozhodnutí o snížení základního kapitálu zveřejnit do 15-ti dnů od 

jeho přijetí, a to dvakrát po sobě s časovým odstupem 30-ti dnů. Zveřejnění se rozumí 

zveřejnění v obchodním věstníku v souladu s § 769 ObchZ. Věřitelé jsou zároveň povinni 

vyzvat věřitele k přihlášení svých pohledávek do 90-ti dnů od posledního oznámení. Tato 

povinnost se však nevztahuje na zjednodušené snížení základního kapitálu, kdy se základní 

kapitál snižuje za účelem úhrady ztrát společnosti nebo za účelem vytvoření rezervního 

fondu, neboť se snížením základního kapitálu nesnižuje schopnost společnosti plnit své 

závazky vůči svým věřitelům. Pokud by však společnost, byť jen zčásti, při snížení základního 

                                                 
75 Důvodová zpráva k zákonu č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, k bodu 143. 
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kapitálu plnila ve prospěch svých společníků, nebo by prominula část závazku ke splacení 

vkladů, bylo by věřitele nutné k přihlášení pohledávek vyzvat.     

 

Věřitelům, kteří včas přihlásí své pohledávky, je společnost povinna poskytnout přiměřené 

zajištění, nebo pohledávky uspokojit. Způsoby zajištění, které přicházejí v úvahu, jsou 

upraveny v ustanoveních o zástavním právu a o zajištění závazků obsažených v občanském 

zákoníku a v ustanoveních § 117a a § 300 a následujících obchodního zákoníku. Půjde 

zpravidla o zajištění pohledávek prostřednictvím zástavního práva, ručení, popřípadě 

bankovní záruky.76

 

 Pro přihlášení pohledávek nevyžaduje obchodní zákoník žádnou zvláštní 

formu, nicméně písemnou formu lze s ohledem na případné prokazování doporučit.  

Povinnost společnosti přiměřeně zajistit nebo uspokojit pohledávky svých věřitelů se však 

nevztahuje na případ, kdy se snížením základního kapitálu nezhorší dobytnost pohledávek 

věřitelů. Pokud by však věřitel měl za to, že se dobytnost jeho pohledávek zhoršila, rozhodne 

o dostatečném zajištění pohledávky s ohledem na její druh a výši soud v souladu 

s ustanovením § 147 odst. 2 ObchZ.   

 

Plnění v souvislosti se snížením základního kapitálu lze společníkům poskytnout pouze za 

předpokladu, že byla nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. Stejné 

omezení se vztahuje i na prominutí povinnosti splatit vklad, nebo jeho část, do základního 

kapitálu. Snížení základního kapitálu nabývá účinnosti až zápisem snížení do obchodního 

rejstříků a má tedy konstitutivní účinky. 

                                                 
76 Bartošíková, M., Štenglová, I.: Společnost s ručením omezeným, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, 
str. 259. 
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5. ZMĚNA PRÁVNÍ ÚPRAVY ZMĚN ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM 

OMEZENÝM V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA 

 

Právní úprava obsažená v současném občanském a obchodním zákoníku dodnes obsahuje 

značné množství veřejnoprávních prvků, které se do tohoto kodexu dostaly vlivem 

socialistického práva. Na mnohých místech se jeví současná právní úprava jako značně 

formalizovaná a neodpovídající principům fungování tržní ekonomiky. V této souvislosti se 

v České republice poměrně dlouhou dobu diskutovalo na téma celkové rekodifikace 

soukromého práva, která by odstranila nedostatky současné právní úpravy. Začátkem roku 

2012 byly přijaty klíčové právní předpisy obsahující novou úpravu soukromého práva. 

Legislativním procesem tak prošel návrh nového občanského zákoníku77, nový zákon o 

obchodních korporacích78 a nový zákon o mezinárodním právu soukromém79

 

.  

Současný občanský zákoník, jakožto základní předpis soukromého práva, prošel po roce 1989 

rozsáhlými změnami, stále však v jistých ohledech odpovídá některým přístupům 

socialistického práva, kdy byl zájem jednotlivce podřízen zájmům celku a občanské právo 

bylo chápáno jako nástroj řízení společnosti. Současný občanský zákoník z roku 1964 byl 

přijat jako zvláštní kodex, jehož podstatou byla úprava majetkových vztahů. Moderní 

                                                 
77 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 3. února 2012, který nabude účinnosti 1. Ledna 
2014. 
 
78 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ze dne 25. ledna 2012, který 
nabude účinnosti 1. Ledna 2014. 
 
79 Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ze dne 25. ledna 2012, který nabude 
účinnosti 1. Ledna 2014. 
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občanské kodexy v evropské kontinentální kultuře jsou však koncipovány jako obecné 

kodexy soukromého práva, které upravují hlavní matérii soukromého práva jako celku.80

Současné rozčlenění soukromého práva na relativně samostatná právní odvětví s relativně 

komplexními úpravami obsaženými v samostatných kodexech je dalším typickým znakem 

socialistického právního systému. Jedním z pozůstatků totalitního právního myšlení byl i 

vztah mezi zákoníkem práce z roku 2006 a občanským zákoníkem, který byl původně založen 

na principu delegace, který je typický pro veřejné právo. Užití občanského zákoníku tak bylo 

možné, pouze pokud na jeho ustanovení zákoník práce odkazoval. Tímto vztahem se v roce 

2008 zabýval i Ústavní soud, který nakonec rozhodl o zrušení principu delegace, jako principu 

neslučitelného s ústavním pořádkem České republiky, a přiklonil se k principu subsidiarity 

občanského zákoníku, jako obecného kodexu soukromého práva. 

 

 

Vliv socialistické práva lze spatřovat též v úpravě neplatnosti právních úkonů, která je 

primárně založena na neplatnosti absolutní a ke které orgány veřejné moci přihlížení i bez 

návrhu z úřední povinnosti, a to bez zřetele na zájem dotčených stran. Tradiční evropské 

právní úpravy kontinentálního typu jsou založeny na principu relativní neplatnosti právních 

úkonů, který lépe odpovídá zájmům subjektů právních vztahů. 

 

Dalšími pozůstatky právního myšlení z dob socialismu jsou patrné v mnoha dalších 

ustanoveních soukromoprávních předpisů. Například pojetí věci v právním smyslu, které se 

omezuje pouze na věci hmotné, odpovídá materialistickému myšlení dřívějších dob. Odtud 

pochází také rozdělení předmětu právních vztahů na věci, práva a jiné majetkové hodnoty. 

Dalším příkladem je i poměrně časté užití prekluzivních lhůt v soukromém právu. Prvky 

socialistického práva však lze najít i v ustanoveních o dědictví, náhradě škody, v úpravě 

osobnostních práv a mnoha dalších.81

 

 

                                                 
80 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
81 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Nový občanský zákoník se snaží všechny tyto nedostatky současné úpravy odstranit a 

striktně se distancuje od právních tradic socialistického práva. Ideovým zdrojem zákoníku je 

především vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937, který s ohledem na historické 

události nebyl vůbec přijat a který vycházel z právní úpravy obsažené v rakouském obecném 

zákoníku občanském z roku 1811. Inspirací pro tvorbu nového občanského zákoníku byly i 

občanské kodexy zahraniční, a to především kodexy z evropské kontinentální Evropy, a také 

právní předpisy Evropské unie. 

 

Záměrem zákonodárce bylo přijetí moderního občanského zákoníku respektujícím evropské 

kontinentální konvence a navazující na právní tradice českých zemí z dob před rokem 1948. 

Nová úprava se jasně distancuje od občanských zákoníků z let 1950 a 1964 a snaží se obnovit 

pojetí občanského zákoníku jako obecného kodexu soukromého práva. Velký důraz je 

kladem na úpravu osobnostních práv, která byla současným zákoníkem značně podceněna. 

 

Základním principem nového zákoníku je zásada autonomie vůle, a nikoliv zásada rovnosti, 

jak je tomu v případě současného zákoníku, neboť ta je výrazem utváření vlastního právního 

postavení subjektů právních vztahů. Nová úprava tak poskytuje široký prostor pro svobodné 

rozhodování jednotlivce. Zákoník se snaží zasahovat do právních vztahů jen v případě, že 

dohoda mezi stranami není vůbec možná, nebo k ní nedošlo. Autoři zákoníku se odloučili od 

principu rovnosti, jako základní zásady z důvodu, že neodpovídá právní realitě. Příkladem 

může být srovnání právního postavení fyzických osob a právnických osob, jejichž právní 

osobnost je založena na zcela odlišném principu. Fyzickým osobám je právní osobnost 

zákonem pouze uznána, neboť pramení z přirozených práv člověk, zatímco právní osobnost 

právnických osob je tato přiznána až pozitivním právem.82

 

 

                                                 
82 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Z nového zákoníku je patrná snaha o vytvoření přehledné úpravy, čímž je zajištěna snazší 

orientace v předpisu. Z hlediska jazykového se zákoník snaží především o dosažení 

terminologické jednotnosti, kdy pro stejné pojmy užívá stejná slova, a vyhýbá se užití cizích 

pojmů. Zákonodárce zaujal při volbě jazyka konzervativní postoj a vrátil se ke klasické české 

právní terminologii. 

 

5.1. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 

 

Současná úprava obchodního zákoníku se ukázala být v jistých ohledech jako problematická. 

Jedním z největších nedostatků současného obchodního zákoníku je duplicitní úprava 

závazkových právních vztahů, která je v současné době obsažena jak v zákoníku občanském, 

tak v zákoníku obchodním. Zákoník zároveň obsahuje úpravu dalších institutů, které 

z věcného hlediska do obchodního zákoníku nepatří. Problematickou se jeví též značné 

množství veřejnoprávních prvků, kterými je současný zákoník prostoupen.  

 

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva bude současný obchodní zákoník zrušen a 

nahrazen novým zákonem o obchodních korporacích. Nový zákon o obchodních korporacích 

je koncipován jako zvláštní zákon soukromého práva, a nikoliv jako kodex. Zákonodárci se 

rozhodli jít cestou dekodifikace obchodního práva, čímž je zdůrazněno postavení občanského 

zákoníku jako předpisu obecného. Zákonodárce se při tvorbě zákona snažil odstranit 

přílišnou kazuističnost a kladl důraz na srozumitelnost textu. Klíčovou změnou je zde 

především odstranění duplicitní úpravy závazkových vztahů, které budou napříště obsaženy 

pouze v zákoníku občanském. 

 

Další výraznou změnou je relativně liberální pojetí zákona, který je založen především na 

principu smluvní svobody a na principu rovnosti stran. Nová úprava tak zásadně opouští 

veřejnoprávní prvky, které nacházíme v úpravě současné. Po obsahové stránce je zákon 
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relativně úsporný a věnuje se pouze obchodním korporacím a družstvům. Úprava 

hospodářské soutěže, závazkového práva, obchodního rejstříku, obchodního tajemství, 

vlastního kapitálu, obchodního jmění, obchodního majetku a dalších institutů, které můžeme 

najít v současném obchodním zákoníku, nebude do nového zákona převzata. 

 

Tvorba zákona byla ovlivněna značným množstvím historických i současných právních 

předpisů. Hlavními inspiračními zdroji byly pro zákonodárce současný obchodní zákoník, 

zákon č. 70/1873 ř.z., o výdělkových a hospodářských společenstvech, který platil v českých 

zemích do roku 1954, obecný zákoník obchodní č. 1/1863 ř.z., uherský obchodní zákoník 

z roku 1875, právo Evropské unie a mnohé zahraniční právní úpravy.83

 

 

5.2. NOVÁ ÚPRAVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

 

Nová úprava společnosti s ručením omezeným obsahuje několik zásadních změn. Jednou 

z nich je výrazný posun v pojetí základního kapitálu, vkladů do základního kapitálu a jejich 

výše. Zákonodárce výrazně potlačil garanční funkci základního kapitálu, jehož minimální výše 

bude činit 1 CZK. Ochrana věřitelů společnosti nebude primárně zajištěna minimální výší 

základního kapitálu, ale prostřednictvím insolvenčního práva. Důležitou změnou je i 

vypuštění povinnosti ocenění nepeněžitého vkladu soudem jmenovaným znalcem, kdy zákon 

umožňuje určení znalce dohodou stran. 

 

Zákon rovněž nově zavádí možnost zřízení více druhů obchodních podílu, se kterými budou 

spojena rozdílná práva a povinnosti. Jeden společník tak bude moci vlastnit více obchodních 

podílů, což současná právní úprava neumožňuje. Do úpravy společnosti s ručením 

omezeným byly začleněny dále instituty, které můžeme v současné době najít pouze u 

akciové společnosti. Obchodní podíl podle nové úpravy bude moci být reprezentován 

                                                 
83 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
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cenným papírem, a to kmenovými listy. Na rozdíl od akcií však nemohou být tyto cenné 

papíry vydávány v zaknihované podobě a nemohou být ani kotovány na regulovaných trzích. 

 

5.3. NOVÁ ÚPRAVA ZMĚN ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

 

Nová úprava změn základního kapitálu se nijak výrazně neliší od úpravy současné. Změny, 

které můžeme v zákoně o obchodních korporacích pozorovat, souvisí především s oslabením 

garanční funkce základního kapitálu, se zavedením kmenových listů, popřípadě se zavedením 

více druhů obchodních podílů. 

 

Úprava zvýšení základního kapitálu zůstala po obsahové stránce relativně nezměněna. 

Pravděpodobně největší změnou je úprava zápisu efektivního zvýšení základního kapitálu do 

obchodního rejstříku, který bude mít pouze deklaratorní charakter. Účinky zvýšení 

základního kapitálu nastanou převzetím povinnosti84 ke zvýšení vkladu, popřípadě k vkladu 

novému, a vnesením, nebo splacením předepsané části vkladu, pokud nestanoví rozhodnutí 

valné hromady jinak. Účinky zvýšení však mohou nastat nejpozději k okamžiku zápisu nové 

výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.85

 

 

Konstitutivní charakter zápisu efektivního zvýšení základního kapitálu, který odpovídá 

současné úpravě, způsoboval v praxi jisté komplikace. Před zápisem zvýšení do obchodního 

rejstříku není možné, podle současné úpravy, se splacenými vklady nakládat, což 

neumožňuje v takovém mezidobí provádět jisté transakce, které jsou podle úprav jiných 

evropských států běžné. Zavedením deklaratorního charakteru zápisu efektivního zvýšení tak 

                                                 
84 Zákon o obchodních korporacích používá pojem „převzetí povinnosti“ namísto současného 
„převzetí závazku“ ke zvýšení vkladů, popřípadě k vkladům novým. 
 
85 Podle § 216 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.  
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jednoznačně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho obchodního práva se 

zahraničními právními úpravami. 86

 

 

Další změnou je možnost zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady i v případě, že 

dosavadní vklady nejsou zcela splaceny. Při zvýšení však musí dojít k vytvoření nových 

obchodních podílů. V souvislosti se zavedením více druhů obchodních podílů ve společnosti 

s ručením omezeným zavádí nová úprava další podstatnou náležitost usnesení valné 

hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhoduje. V usnesení musí být nově uvedeno i 

určení druhu obchodního podílu, pokud při zvýšení dojde k vytvoření nových obchodních 

podílů.87

 

 

Úprava zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů zůstává v postatě nezměněna. Zákon o 

obchodních korporacích pouze nově upravuje případ, kdy společníkům vznikají v souvislosti 

s nominálním zvýšením nové obchodní podíly. V takovém případě musí vzniknout nový podíl 

každému společníkovi, ledaže by tohoto práva vzdal písemným prohlášením s úředně 

ověřeným podpisem, nebo by se práva vzdal na valné hromadě, která o zvýšení rozhoduje.88

 

 

Také úprava snížení základního kapitálu nedoznala mnoho změn. Nově je však vypuštěna 

úprava zániku obchodního podílu v majetku společnosti, neboť zákon o obchodních 

korporacích nadále nepřipouští nabytí vlastního obchodního podílu společností. Další 

změnou je i možnost uzavření dohody mezi společností a věřitelem týkající se zajištění 

přihlášených pohledávek věřitelů při snižování základního kapitálu. Nově tak nebude nutné 

přihlášené pohledávky zajišťovat, nebo uhrazovat, v případě, že se společnost s věřitelem 

                                                 
86 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
 
87 Podle § 233 písm. c) zákona o obchodních korporacích. 
 
88 Podle § 229 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 
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dohodne jinak.89

 

 Tato změna zjevně souvisí se snahou zákonodárce poskytnout co možná 

nejširší prostor stranám právních vztahů upravit si vzájemná práva a povinnosti podle své 

vůle. 

6. ZÁVĚR 

 

Úprava změn základního kapitálu je oblastí, která je právní úpravou relativně přísně 

regulována a obsahuje značné množství kogentních norem. Tato skutečně zjevně vyplývá 

z faktu, že změnou výše základního kapitálu může dojít k ovlivnění postavení věřitelů 

společnosti z hlediska dobytnosti jejich pohledávek, a to především u úpravy snížení 

základního kapitálu. Zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku má vždy 

konstitutivní charakter a účinky změny tak nastávají až jejím zápisem do obchodního 

rejstříku. Tato úprava je pochopitelná v případě snížení základního kapitálu, kdy je třeba 

věřitelům poskytnout dostatečnou ochranu. Méně však pochopitelné je stanovení 

konstitutivního charakteru zápisu u efektivního zvýšení základního kapitálu, kdy k ohrožení 

věřitelů nedochází. 

 

Touto úpravou se tak omezuje po jistou dobu možnost nakládání s peněžními prostředky 

odpovídajícími zvýšení základního kapitálu, a to do doby, než je nová výše zapsána do 

obchodního rejstříku. Takové dispozice s vkladem jsou však v jiných státem kontinentální 

Evropy zcela běžné, což představuje nižší konkurenceschopnost naší úpravy ve srovnání 

s úpravou zahraniční. Na propojeném evropském trhu tak může být i takováto regulace 

důvodem pro zahraničního investora k výběru konkurenčního právního řádu. 

 

Tato regulace však skončí spolu se zrušením současného obchodního zákoníku a jeho 

nahrazením novým zákonem o obchodních korporacích, který byl přijat v souvislosti 

                                                 
89 Podle § 229 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 
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s celkovou rekodifikací soukromého práva. Nová úprava přinese do našeho soukromého 

práva mnoho změn. Především bude odstraněna duplicitní úprava právních institutů práva 

občanského a obchodního. Zejména v oblasti závazkového práva je duplicitní úprava zjevně 

negativním jevem. Současné úpravy soukromého práva byly přijaty v období socialistického 

práva, nebo krátce po ní, a doposud obsahují též značné množství veřejnoprávních prvků. 

Nový zákon o obchodních korporacích ve spojení s novým občanským zákoníkem se snaží 

tyto pozůstatky totalitního práva z tuzemské úpravy odstranit.  

 

Nová úprava je přehlednější, srozumitelnější a odstraňuje přílišnou kazuističnost současného 

zákoníku. V oblasti změn základního kapitálu však nepřinese mnoho nového a bude se lišit 

od současné úpravy jen nepatrně. Zásadní změnou je však oslabení garanční funkce 

základního kapitálu, kdy bude minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením 

omezeným nově stanovena na 1 CZK. Další změny budou souviset především se zavedením 

kmenových listů a s připuštěním různých druhů obchodních podílů ve společnosti s ručením 

omezeným. 

 

Podle nové úpravy budou moci být obchodní podíly reprezentovány cennými papíry, a to 

kmenovými listy. Nebude však možné je vydávat v zaknihované podobě ani kotovat na 

regulovaných trzích. Nově se také připouští zavedení různých druhů obchodní podílů, kdy 

jeden společník bude moci vlastnit více obchodních podílů, s nimiž budou spojena různá 

práva a povinnosti. Významnou změnou bude i zavedení deklaratorního charakteru zápisu 

nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v případě efektivního zvýšení, kdy 

bude moci sama valná hromada rozhodnout, kdy nastanou účinky změny výše základního 

kapitálu.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že nová právní úprava nepřinese v oblasti změn výše základního 

kapitálu mnoho významných změn, lze konstatovat, že současná právní úprava je v této 
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oblasti relativně dokonalá, na rozdíl od úprav jiných oblastí obsažených v obchodním 

zákoníku. Je nutné však dodat, že rekodifikace soukromého práva je záležitostí nutnou, která 

přispěje v celkové vyšší úrovni naší právní vědy.  

 

Doufám, že cíle, které jsem si stanovil v úvodu své práce, jsem naplnil, a že všechny myšlenky 

v této práci formulované byly pro čtenáře srozumitelné. 
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8. SUMMARY AND KEY WORDS, ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Summary: Increase and reduction of the registered capital of a limited liability company 

 

This work deals with increase and reduction of registred capital of limited lability 

company. The introductory chapter includes a brief historical development of regulati of 

limited liability company. This chapter also comprises a basic features of a limited liability 

company as a type of corporation, including a description of the basic structure of 

company. It describes the basic differences between the regulation of limited liability and 

joint stock companies. 

 

The thesis deals with the concept of registered capital and its prospective changes with the 

amendment of memorandum of association. The following chapters are the key ones and 

comprises detailed analysis of current regulation of increase of the registered capital and its 

reduction contained in the Commercial Code. The thesis describes the distinction of effective 

and nominal increase of registered capital, the admissibility of the increase of registered 

capital, preferential right of shareholders to participate in the capital increase, general 

meetings, monetary and non-monetary contributions and other issues with an increase in 

capital related. 

 

The next chapter is the analysis of the regulation of reduction of registered capital, focusing 

primarily on the restrictions that the Commercial Code in the context of capital reduction 

states as well as to protect the company's creditors that the Commercial Code guarantees in 

connection with the reduction of the capital. 

 

Then follows a chapter on recodification of private law, which is mainly discussed in the 

principles on which the new regulation is based on. Chapter also contains a fairly detailed 

analysis of changes stated on capital amendments in the New Act of Corporations. 

 

The conclusion identifies the relative perfection of the current legislation, as the changes 

recodification are rather subtile. 
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Keywords: limited liability company, capital, capital increase, capital reduction, re-

codification of private law. 
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Abstrakt v českém jazyce 

 

Tato práce se zabývá zvýšením a snížením základního kapitálu společnosti s ručením 

omezeným. V úvodních kapitolách je obsažen stručný historický vývoj úpravy společnosti 

s ručením omezeným. Následuje charakteristika základních rysů společnosti s ručením 

omezeným, jakožto kapitálové společnosti, včetně popisu základní struktury společnosti. 

Stručně jsou popsány také základní rozdíly mezi úpravou společnosti s ručením omezeným a 

akciovou společností. 

 

Dále se práce zabývá pojmem základního kapitálu a souvislostí jeho změny se změnou 

společenské smlouvy. Poté se práce věnuje klíčovým bodům, a to detailní analýze současné 

právní úpravy zvýšení a snížení základního kapitálu obsažené v obchodním zákoníku. 

Pozornost je věnována především rozlišení efektivního a nominálního zvýšení základního 

kapitálu, přípustnosti zvýšení základního kapitálu, přednostnímu právu společníků k účasti na 

zvýšení základního kapitálu, rozhodování valné hromady, peněžitými a nepeněžitými vklady a 

dalšími otázkami se zvýšením základního kapitálu spojenými. 

 

V další kapitole je obsažena analýza právní úpravy snížení základního kapitálu, kde se 

pozornost soustřeďuje především na omezení, která obchodní zákoník v souvislosti se 

snížením základního kapitálu stanovuje, jakož i na ochranu věřitelů společnosti, kterou 

obchodní zákoník v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytuje. 

 

Poté následuje kapitola o rekodifikaci soukromého práva, kde je pojednáno především o 

principech, na kterých je nová úprava založena. Kapitola zároveň obsahuje poměrně detailní 

rozbor právní úpravy změn základního kapitálu v novém zákonu o obchodních korporacích. 

 

V závěru práce je konstatována relativní dokonalost současné právní úpravy změn 

základního kapitálu s ohledem na skutečnost, že rekodifikace v této oblasti nepřinese zásadní 

změny. 
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