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1. Úvod 

 

Téma této diplomové práce, kterým je působnost valné hromady společnosti s ručením 

omezeným, jsem si vybral z důvodu mé profesní orientace v oblasti notářství. 

Významnou část činnosti notáře tvoří obchodní agenda, do které spadá i problematika 

spojená se zvoleným tématem.  

Cílem této diplomové práce je (1) analyzovat současnou právní úpravu týkající se 

zvoleného tématu, (2) určit problematické oblasti a (3) navrhnout změny právní úpravy 

dle vlastních závěrů formulovaných v této práci. 

K dosaţení výše uvedeného cíle pracuji zejména s rozborem textu zákona, odborné 

literatury a poměrně značného mnoţství judikátů, které jsou k této problematice 

k dispozici. Cizojazyčná literatura je pouţita především v pasáţích o historickém vývoji 

společnosti s ručením omezeným a v kapitole popisující charakteristické znaky 

společnosti s ručením omezeným. V relevantních případech odkazuji na novou právní 

úpravu – zákon o obchodních společnostech a druţstvech. 

Úvodní část práce je věnována stručné historii a obecnému ukotvení společnosti 

s ručením omezeným v právním řádu České republiky. V této části práce se věnuji 

základním charakteristikám společnosti a jejích orgánů. 

Ve druhé části práce se stručně zabývám valnou hromadou obecně – popisuje zde její 

znaky a také upozorňuji na problematickou dikci zákona při pouţívání termínu „valná 

hromada.“  

Třetí, stěţejní část práce, se zabývá konkrétní právní úpravou působnosti valné hromady 

společnosti s ručením omezeným. Tato část práce se dále dělí na tři hlavní podkapitoly 

– Základní zákonná působnost valné hromady, Zákonná působnost valné hromady ve 

věcech dalších a Smluvní působnost valné hromady. Toto členění jsem zvolil především 

z hlediska logického, neboť členění v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku 

(dále také jen „ObchZ.“ nebo „obchodní zákoník“) nepovaţuji za vhodně zvolené. Toto 

téma blíţe rozebírám v kapitole 3. této diplomové práce. Ve třetí části práce rovněţ 

rozebírám dopady současné právní úpravy na praxi, uvádím rozdílné právní názory 

akademické obce a na základě svých závěrů navrhuji změny právní úpravy. 

V poslední kapitole shrnuji své závěry vyslovené v této diplomové práci.  
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1.1 Společnost s ručením omezeným 

 

1.1.1 Historie a prameny právní úpravy společnosti s ručením 

omezeným 

 

Společnost s ručením omezením (dále také jen „společnost“ nebo „s.r.o.“) je poměrně 

mladou formou obchodní společnosti. Vznik této formy podnikání neprobíhal 

postupným vývojem středověkých podnikatelských uskupení – na rozdíl od akciové 

společnosti.  

Potřeba nového typu obchodní společnosti se objevila v druhé polovině 19. století, kdy 

vyvstal poţadavek na vytvoření takového typu společnosti, který by stál na pomezí mezi 

čistě osobní veřejnou obchodní společností na straně jedné a čistě kapitálovou akciovou 

společností na straně druhé.
1
 

První právní úprava společnosti s ručením omezeným vznikla v roce 1892 v Německu. 

Jednalo se o Zákon o společnosti s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung-Gesetz ) ze dne 20. dubna 1892.
2
 I kdyţ byl tento zákon mnohokrát a zásadně 

novelizován (například velmi významně roku 2008 zákonem O modernizaci práva s.r. o. 

a potírání zneuţití), jedná se o stále účinnou právní normou. 

Na území dnešní České republiky byl první normou upravující společnost s ručením 

omezeným zákon č. 58/1906  Říšské sbírky zákonů O společnostech s ručením 

omezeným (Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung).  Tento zákon je 

v Rakousku, podobně jako v předchozím případě SRN, po četných novelizacích účinný 

dodnes.
3
  

Zákon č. 58/1906 byl po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 

recipován do českého právního řádu a byl účinný aţ do roku 1951, kdy nabyl účinnosti 

zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. Účinností tohoto zákona se forma společnosti 

s ručením omezeným z českého právního řádu vytrácí, a to aţ do roku 1990, kdy byl 

novelizován zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník.  

                                                 
1
  Srov. Pokorná, J. in Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické 

osoby jako podnikatelé. 5. vyd., str. 168, Praha: C. H. Beck, 2005. 
2
  Srov. Herberstein, G.: Die GmbH in Europa. 50 Länder im Vergleich. 1. vyd., str. 80, Wien: Schulthess 

Verlag, 1999. 
3
Srov. Behrens, P. a kol.: Die Gesellschaft mit Beschränkter Haftung im internationalen und 

europäischen Recht. 2. přeprac. vyd., str. 90, Berlin: de Gruyter, 1997. 
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Současná právní úprava společnosti s ručením omezeným je obsaţena v zákoně 

č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, který nabyl účinnosti dne 1.1.1992. Tento zákon 

byl od svého vzniku mnohokrát novelizován, přičemţ dne 22.3.2012 byl vyhlášen ve 

Sbírce zákonů České republiky zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

druţstvech (zákon o obchodních korporacích), ve kterém je nově separátně obsaţena 

právní úprava obchodních společností a druţstev.
4
 

 

1.1.2 Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným 

   

Společnost s ručením omezeným je jednou z nejčetněji zastoupených forem obchodních 

společností v České republice. Téměř polovina všech obchodních společností v ČR má 

právní formu společnosti s ručením omezeným (47,2 % z celkového počtu), počet s.r.o. 

tak překračuje hranici 315.000 společností (315.289 ke dni 31.12.2010).
5
 O velké oblibě 

této formy obchodní společnosti svědčí i stabilní růst počtu s.r.o. v České republice.
6
  

Hlavním důvodem obliby této právní formy jsou především relativně snadno splnitelné 

poţadavky na zaloţení, nízká míra osobního ručení společníků za závazky společnosti 

a poměrně jednoduchá organizační struktura. Vzhledem k těmto znakům a častému 

osobnímu zapojení jednotlivých společníků do činnosti společnosti je tato právní forma 

vhodná především pro malý a střední rozsah podnikání.  

Základní právní poměry společnosti s ručením omezeným upravují ustanovení § 56 aţ 

§ 75c ObchZ. o obchodních společnostech, konkrétní právní úpravu společnosti 

s ručením omezeným pak nalezneme v ustanoveních § 105 aţ § 153 ObchZ.  

Společnost s ručením omezeným je definována v § 105, odst. 1 obchodního zákoníku 

jako „…společnost, jejíţ základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíţ společníci 

ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního 

rejstříku.“ 

                                                 
4
  Srov. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (zákon o obchodních 

korporacích) ze dne 25.1.2012, vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR dne 22.3.2012, účinnost ke dni 1.1.2014. 
5
  Právnické osoby podle vybraných právních forem. In Statistická ročenka České republiky 2011 [online]. 

Český statistický úřad, 2011. Dostupné také z WWW: 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/0001-11-2010-1200. 
6
 Viz Příloha č. 1 – Vývoj počtu společností s ručením omezeným v České republice. 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/0001-11-2010-1200
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Společnost s ručením omezeným je obchodní společností a právnickou osobou. 

Pojmově se pak jedná o soukromoprávní korporaci dle ustanovení § 18 odst. 2 zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ.“). 

Společnost s ručením omezeným je řazena mezi kapitálové obchodní společnosti 

s prvky společnosti osobní.  Vymezení znaků kapitálových a osobních obchodních 

společností nevyplývá ze zákona, ale je definováno teoreticky. Společnost s ručením 

omezeným vykazuje všechny znaky společnosti kapitálové (základní kapitál, vkladová 

povinnost jednotlivých společníků, organizační struktura, apod.). Za prvek osobní 

obchodní společnosti pak lze povaţovat např. osobní účast společníků na činnosti 

společnosti. 

Společnost s ručením omezeným je rovněţ vţdy podnikatelem, neboť se jako obchodní 

společnost obligatorně zapisuje do obchodního rejstříku (ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) 

ObchZ. ve spojení s ustanovením § 34 odst. 1, písm. a) ObchZ. Společnost však můţe být 

zaloţena i za nepodnikatelským účelem. 

Počet členů společnosti s ručením omezeným je upraven v ustanoveních § 105 odst. 2 

a odst. 3 ObchZ., kde je stanoven minimální a maximální počet společníků. Z tohoto 

ustanovení vyplývá, ţe společnost musí mít nejméně jednoho a nejvíce padesát 

společníků – méně logicky mít nemůţe, neboť s vlastní existencí společnosti jsou 

spojeni společníci, kteří tvoří osobní substrát společnosti.  

Pokud má společnost jediného společníka, tento společník jiţ nemůţe být jediným 

společníkem v další společnosti s ručením omezeným. Připuštění existence společnosti 

s jediným společníkem činí ze společnosti s ručením omezeným soukromoprávní 

korporaci sui generis
7
.  

Podstatným znakem společnosti s ručením omezeným, jenţ se ostatně promítá i do 

samotného názvu společnosti, je způsob ručení jednotlivých společníků. Společníci ručí 

za závazky společnosti pouze v omezené výši, a to do výše souhrnu nesplacených částí 

vkladů a jen do doby zapsání vkladů všech společníků do obchodního rejstříku. 

Jednotliví společníci ručí solidárně bez ohledu na skutečnost, zda svůj vklad v plné výši 

jiţ splatili. 

Mezi další znaky společnosti s ručením omezeným patří existence základního kapitálu. 

Základní kapitál je tvořen peněţitými či nepeněţitými vklady společníků společnosti 

                                                 
7
  Srov. Dvořák, T.: Společnost s ručením omezeným. 3. vydání., str. 10, Praha: Aspi, 2008. 
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a jeho minimální výše činí 200.000 Kč s minimální výší vkladu společníka 20.000 Kč. 

Tato koncepce je však v  zákoně o obchodních korporacích, který je součástí 

rekodifikace soukromého práva v České republice, změněna. Zákon počítá se sníţením 

základního kapitálu společnosti s ručením omezeným na 1 Kč.
8
 Zde se do nového znění 

zákona patrně promítl vliv německého právního řádu, kde podobná úprava o výši 

základního kapitálu platí pro tzv. „Mini-s.r.o.“ (Unternehmergesellschaft – 

haftungsbeschränkt, nebo také „Mini-GmbH“)
9
, která představuje variantu běţné s.r.o. 

(u této „standardní s.r.o.“ však zůstala výše základního kapitálu zachována).  

Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Povinnost zapsat společnost s ručením omezeným do obchodního rejstříku vyplývá z 

ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) ObchZ. ve spojení s ustanovením § 34 odst. 1, písm. a) 

ObchZ. U vzniku společnosti je nutno rozlišovat její zaloţení a vznik. Společnost je 

zaloţena dnem sepsání společenské smlouvy, v případě jediného zakladatele 

zakladatelské listiny, ve formě notářského zápisu. Vznik společnosti je však spojen aţ 

se dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Toto rozlišení má význam zejména 

pro schválení právních úkonů učiněných jménem společnosti před jejím vznikem.    

Podobně jako vznik společnosti lze i její zánik rozčlenit do dvou etap. První z nich je 

zrušení společnosti, které můţe nastat jak dobrovolně z vůle společníků, tak i 

rozhodnutím soudu. Podmínky zrušení a zániku společnosti jsou obsaţeny 

v ustanoveních § 68 a § 151 ObchZ. Zatímco zrušením společnost neztrácí svou 

subjektivitu, následný zánik společnosti znamená definitivní ukončení existence 

společnosti. 

 

1.1.3 Orgány společnosti s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným je řízena pomocí soustavy orgánů. Společníci 

konstituují svým rozhodnutím (např. ve společenské smlouvě či na valné hromadě) 

                                                 
8
  Srov. ustanovení § 142 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (zákon o 

obchodních korporacích). 
9
 Srov. Aktuelle Fragen zur Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), § 5 a GmbHG in Juristische 

Rundshau, [online]. Ročník 2010, číslo 8, str. 323-328. Dostupné také z WWW: 

http://www.degruyter.com/view/j/juru.2010.2010.issue-8/juru.2010.323/juru.2010.323.xml. 

http://www.degruyter.com/view/j/juru.2010.2010.issue-8/juru.2010.323/juru.2010.323.xml
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výkonné a kontrolní orgány společnosti. Samotná účast společníka v těchto orgánech 

není povinná. 

Obecná ustanovení pro orgány obchodních společností jsou obsaţena v ustanovení 

§ 66 ObchZ. Činnost a působnost orgánů společnosti s ručením omezeným jsou pak 

konkrétně upraveny v ustanoveních § 125 aţ § 140 ObchZ.  

Mezi orgány společnosti s ručením omezeným patří (1) valná hromada jako nejvyšší 

orgán společnosti, (2) jednatel coby statutární orgán společnosti a (3) dozorčí rada coby 

kontrolní orgán společnosti.  

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jejímţ prostřednictvím 

vykonávají společníci řídící a kontrolní činnost. Toto shromáţdění rozhoduje o 

základních otázkách fungování společnosti.  Působnost valné hromady je upravena 

primárně v ustanovení § 125 ObchZ. Valná hromada je jediným orgánem 

společnosti, který musí být sloţen ze společníků – členem valné hromady jsou 

všichni společníci společnosti.
10

 Prostřednictvím valné hromady vykonává 

společník své právo podílet se na chodu společnosti prostřednictvím orgánů 

společnosti. O valné hromadě více v 2. kapitole této diplomové práce. 

(2) Výkonným a statutárním orgánem společnosti je jeden či více jednatelů. Tento 

jednatel je jmenován valnou hromadou, a to buď z řad společníků, nebo jiných 

fyzických a právnických osob. Do funkce jednatele můţe být jmenována jen taková 

fyzická osoba, která dosáhla 18-ti let, je způsobilá k právním úkonům, bezúhonná 

ve smyslu ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (dále jen 

„ŢivZ.“) a u které nenastala skutečnost, jeţ je překáţkou provozování ţivnosti 

podle ŢivZ. Vnějším projevem poţadavku bezúhonnosti je povinnost jednatele 

doloţit rejstříkovému soudu výpis z rejstříku trestů ne starší neţ 3 měsíce. Pokud 

má být jako jednatel společnosti zapsán občan cizího státu, platí pro něj navíc 

povinnost k výpisu z rejstříku trestů v ČR doloţit i výpis z obdobné evidence státu 

původu. Překáţky provozování ţivnosti jsou uvedeny v ustanovení § 8 ŢivZ., další 

překáţky pro jmenování do funkce jednatele pak obsahuje ObchZ. v ustanovení 

§ 38l. Pro jednatele platí zákaz konkurence dle ustanovení § 136 ObchZ. Rovněţ 

pro něj také platí neslučitelnost funkcí s výkonem funkce člena dozorčí rady dle 

ustanovení § 139 odst. 2  ObchZ. Mezi povinnosti, které jsou jednateli uloţeny 

                                                 
10

 Srov. analogicky u akciové společnosti Štenglová, I. in Dědič, J., Štenglová, I. a kol.: Akciové 

společnosti. 6. vydání, str. 419, Praha: C. H. Beck, 2007. 
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zákonem, kromě obecné povinnosti obchodního vedení společnosti, patří např. 

povinnost zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu 

společníků, informování společníků o záleţitostech společnosti, oznámení 

rejstříkovému soudu o splacení vkladů, apod. 

(3) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti s ručením omezeným. Členové 

dozorčí rady jsou zapisováni do obchodního rejstříku dle ustanovení § 36 písm. c) 

ObchZ. Podmínky pro zákaz konkurence a neslučitelnost funkcí jsou shodné 

s podmínkami kladenými na jednatele. Předpoklady pro výkon funkce člena 

dozorčí rady jsou rovněţ totoţné s předpoklady kladenými na funkci jednatele 

uvedenými výše. Do působnosti dozorčí rady patří zejména dohlíţení na činnost 

jednatele, nahlíţení do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolování 

údajů, které jsou v nich obsaţené, přezkoumávání účetní závěrky společnosti, 

přezkoumávání návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, předkládání 

vyjádření valné hromadě a podávání valné hromadě jednou ročně nebo v jiných 

lhůtách stanovených společenskou smlouvou zprávy. Tuto působnost vymezenou 

v ustanovení § 138 odst. 1 ObchZ. můţe společenská smlouva, popřípadě stanovy, 

rozšířit – nikoliv však na úkor jiných orgánů. Mezi hlavní práva člena dozorčí rady 

patří právo být přítomen na valné hromadě s právem udělení slova, kdykoliv o to 

poţádá. Toto oprávnění nemůţe být valnou hromadou omezeno. Zánik funkce 

člena dozorčí rady a odpovědnost za porušení povinnosti při výkonu funkce je 

upraven totoţně s úpravou pro člena představenstva akciové společnosti (viz 

ustanovení § 194 odst. 4 aţ 7 ObchZ.). 

Další orgány mohou být zřízeny, pokud se tak dohodnou společníci ve společenské 

smlouvě. Působnost těchto orgánů musí být v tomto případě ve společenské smlouvě 

explicitně vymezena.  

Specifickým orgánem zřizovaným za podmínek uvedených v zákoně č. 93/2009 Sb., 

zákon auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „AudtZ.“) je výbor pro audit.  

 

 

 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boovrwk5donfpww3tjnbqq&conversationId=1474745
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bopjuxg2y&conversationId=1474745
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2. Valná hromada  

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Z jejího postavení nejvyššího orgánu 

společnosti plyne, ţe je jí svěřeno rozhodování o zásadních otázkách fungování 

společnosti a udílení závazných pokynů jednatelům, popřípadě téţ dozorčí radě. 

Valná hromada je zákonem upravené shromáţdění společníků, prostřednictvím kterého 

dochází k projevu vůle společníků a zároveň k uplatnění jejich práv coby společníků 

společnosti. Jako orgán společnosti nemá valná hromada právní subjektivitu, neboť je 

projevem organizační struktury společnosti.
11

  

Valná hromada s.r.o. je kolektivním orgánem – aţ na dvě výjimky je tvořena dvěma a 

více členy (viz výklad níţe). Těmito členy valné hromady jsou společníci, kteří 

prostřednictvím valné hromady vykonávají   svá  práva  týkající  se  řízení společnosti a 

kontroly její činnosti v rozsahu  a způsobem uvedeným ve společenské smlouvě, 

popřípadě ve stanovách.  

První výjimkou, kdy není valná hromada tvořena dvěma a více členy je případ, kdy má 

společnost pouze jediného společníka. V takovém případě neprobíhá výkon jeho práv 

na zasedání valné hromady, ale působnost valné hromady vykonává tento společník – 

jde o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady. Tento případ je 

upraven v ustanovení § 132 ObchZ.  

Druhou odchylkou je pak případ, kdy má společnost více členů a valnou hromadu tak 

můţe v konkrétních případech tvořit i jediný přítomný společník, který disponuje 

dostatečným počtem hlasů nutných k přijetí usnesení.
12

 

Funkcí valné hromady je ustanovení statutárního orgánu, rozhodování o základních 

otázkách společnosti, udílení závazných pokynů ostatním orgánům a kontrola plnění 

uloţených pokynů. 

Svá práva vykonávají společníci na valné hromadě osobně, nebo v zastoupení na 

základě plné moci (viz ustanovení § 126 ObchZ.). Pro praxi byla v tomto směru 

významná novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 420/2009 Sb., kdy byla 

vypuštěna věta druhá ustanovení § 126 ObchZ., dle které nebylo moţné udělit plnou 

                                                 
11

 Srov. Holejšovský, J.: Valné hromady společností s ručením omezeným. 1. vydání., str. 3, Praha: C. H. 

Beck, 2011. 
12

 Srov. Dvořák, T.: Valná hromada s.r.o. 1. vydání,. str. 5, Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. 
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moc k zastupování na valné hromadě jednateli společnosti nebo členu dozorčí rady. 

Předchozí úprava vycházela z premisy, ţe je potřeba chránit zájmy společníka 

nepřítomného na valné hromadě tím, ţe se omezí okruh osob, kterým lze udělit plnou 

moc. Tím se zákonodárce snaţil omezit moţný střet zájmů společníka a jednatele.  

Po shora uvedené novele (dle mého názoru potřebné a správné) je moţné udělit plnou 

moc i jednateli (členovi dozorčí rady). Na moţný střet zájmů společníka a jednatele 

(člena dozorčí rady) lze samozřejmě i nadále vztáhnout ustanovení § 22 odst. 2 zákona 

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ.“).   

Rozhodování na valné hromadě probíhá zpravidla formou hlasování, vţdy však cestou 

kolektivního usnesení (mimo případů jednočlenné společnosti). 

Valná hromada se koná alespoň jednou ročně, pokud ve společenské smlouvě či 

zakladatelské listině není uvedeno jinak.  

Usnesení valné hromady přijaté kvalifikovaným způsobem je závazné i pro společníky, 

kteří hlasovali v rozporu s přijatým rozhodnutím a rovněţ také pro nepřítomné 

společníky. Tato závaznost rozhodnutí přijatých valnou hromadou dovoluje společnosti 

přijímat rozhodnutí na základě většinového konsenzu a zabraňuje tak společníkům 

s minoritním počtem hlasů blokovat chod společnosti. 

Na závěr této kapitoly je dle mého názoru nutné zmínit poněkud zmatečnou dikci 

obchodního zákoníku při pouţívání termínu „valná hromada.“ Zákon totiţ nerozlišuje, 

kdy jde o valnou hromadu jako o orgán společnosti a kdy jde o zasedání valné 

hromady.
13

 Tento rozpor je názorný např. ve formulaci ustanovení § 128 odst. 1 věty 

první, ve které se stanoví, ţe valnou hromadu (jako orgán společnosti) svolává jednatel 

společnosti alespoň jednou za rok, pokud nestanoví zákon, společenská smlouva nebo 

stanovy lhůtu kratší. Ve větě druhé předmětného ustanovení je však pouţit obrat „valná 

hromada…se musí konat…,“ čímţ je evidentně myšleno, ţe se musí konat zasedání 

valné hromady. Takovéto směšování pojmů povaţuji v právním řádu za neţádoucí, a 

ačkoliv je z kontextu moţné vyčíst smysl daného ustanovení, mělo by být dle mého 

názoru v rámci novelizace obchodního zákoníku upřesněno.   

 

                                                 
13

 Srov. Dvořák, T.: Valná hromada s.r.o. 1. vydání,. str. 125, Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. 
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3. Působnost valné hromady 

 

Okruh věcí, které valná hromada projednává a o nichţ rozhoduje, tvoří působnost valné 

hromady. V nejširším smyslu sem spadá rozhodování o zásadních otázkách existence a 

fungování společnosti. Tato pravomoc vyplývá z postavení valné hromady coby 

nejvyššího orgánu společnosti. 

Působnost valné hromady je moţné dělit na zákonnou a smluvní podle toho, zda je 

zaloţena zákonem nebo společenskou smlouvou (resp. usnesením valné hromady či 

stanovami). Zákonná působnost valné hromady je působnost svěřená valné hromadě 

přímo zákonem. Okruh věcí, který byl do působnosti valné hromady svěřen zákonem, 

nemůţe být zrušen, změněn nebo přenesen na jiný orgán společnosti společenskou 

smlouvou, stanovami ani usnesením valné hromady, pokud tak zákon výslovně neurčí. 

Taková část společenské smlouvy (stanov) by byla absolutně neplatná podle ustanovení 

§ 39 ObčZ., usnesení valné hromady by bylo nicotné.  

Další dělení působnosti valné hromady společnosti je na působnost výlučnou a 

nevýlučnou. Výlučnou působnost valné hromady tvoří okruh věcí, o kterých je příslušná 

rozhodnout jedině valná hromada a ţádný jiný orgán společnosti. Nevýlučnou 

působnost valné hromady pak tvoří okruh věcí, o kterých rozhoduje valná hromada, 

nicméně zákon nebo společenská smlouva můţe tuto působnost delegovat na jiný orgán 

(popř. společníky) společnosti.14 

Působnost valné hromady se dále dělí na  působnost valné hromady ve věcech 

základních  (ustanovení § 125 odst. 1 písm. a) aţ n) a odst. 2 ObchZ.) a působnost ve 

věcech dalších (ustanovení § 125 odst. 1 písm. o) ObchZ.).15 

V této práci dělím působnost valné hromady podle zaloţení na Základní zákonnou 

působnost valné hromady, Zákonnou působnost valné hromady ve věcech dalších a 

Působnost valné hromady zaloţenou společenskou smlouvou, stanovami a usnesením 

valné hromady. 

Toto členění jsem zvolil především z logických důvodů, neboť členění v obchodním 

zákoníku nepovaţuji za příliš šťastné, a to z těchto důvodů:  

                                                 
14

 Srov. Holejšovský, J.: Valné hromady společností s ručením omezeným. 1. vydání., str. 11, Praha: C. H. 

Beck, 2011. 
15

 Srov. dtto. 
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Působnost valné hromady je v zákoně vymezena generálním výčtem v ustanovení § 125 

ObchZ. 

Základní zákonná působnost valné hromady je vymezena v ustanoveních § 125 odst. 1, 

písm. a) aţ n) ObchZ. Členění uvedené v písm. a) aţ n) tohoto ustanovení však není 

logické, neboť se nedrţí ţádné očividné systematiky. Okruh působnosti valné hromady 

je řazen nahodile. Nevidím důvod, proč by se zákonodárce nemohl přidrţet ustanovení 

§ 127 odst. 4 ObchZ. a okruh základní zákonné působnosti valné hromady systematicky 

řadit podle potřebného kvóra k přijetí rozhodnutí valné hromady.16 Námitka, ţe 

společenská smlouva nebo zákon můţe v těchto případech stanovit i počet hlasů vyšší 

by na navrhované členění neměla vliv, neboť zákon stanoví podmínku alespoň 

dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků (i kdyby společenská smlouva nebo zákon 

vyţadovaly podmínky přísnější, logika navrhovaného členění by tím nebyla dotčena).  

I přes výše řečené se při zpracování této části diplomové práce drţím praxe ustálené 

v odborné literatuře,17 a to zejména z důvodu dodrţení členění obsaţeného v současné 

právní úpravě. 

Zákonnou působností ve věcech dalších je myšlen takový okruh věcí, který do 

působnosti valné hromady svěřuje zákon v jiných ustanoveních, neţ v ustanoveních 

§ 125 odst. 1, písm. a) aţ n) ObchZ. – viz výklad v kapitole 3.2 této diplomové práce. 

Působnost valné hromady můţe být také zaloţena společenskou smlouvou, stanovami
18

 

a usnesením valné hromady. 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
16

 Alespoň 2/3 většina hlasů všech společníků je dle současné právní úpravy u základní zákonné 

působnosti vyţadována pro rozhodnutí přijatá dle ustanovení § 125 odst. 1 písm. c), d), e) a  j).   
17

 Srov. např. systematika zvolená autory v Holejšovský, J.: Valné hromady společností s ručením 

omezeným. 1. vydání., Praha: C. H. Beck, 2011 nebo Dvořák, T.: Valná hromada s.r.o. 1. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2011 nebo Bartošíková, M., Štenglová, I.: Společnost s ručením 

omezeným, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. 
18

 K tomu blíţe viz výklad v kapitole 3.3. 
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3.1 Základní zákonná působnost valné hromady 

 

3.1.1 Schvalování jednání učiněných jménem společnosti před jejím 

vznikem 

 

Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku, avšak 

pro společnost je nezbytně nutné, aby činila některé úkony ještě před svým vznikem. 

Typickými příklady takovýchto úkonů je nutnost zřídit bankovní účet společnosti, na 

který bude sloţen, resp. splacen, základní kapitál; úkony směřující k získání 

ţivnostenského oprávnění či získání souhlasu s umístěním sídla společnosti apod. 

Toto jednání jménem společnosti před jejím zápisem do obchodního rejstříku je 

upraveno v ustanovení § 64 ObchZ. ve spojení s § 125 odst. 1, písm. a) ObchZ. 

Působnost valné hromady je této věci omezena relativně krátkým časovým úsekem 

3 měsíců od vzniku společnosti bez právního předchůdce (viz ustanovení § 64 odst. 1, 

věta druhá ObchZ.). 

Za společnost před jejím vznikem můţe jednat jakákoliv osoba, která je způsobilá 

k právním úkonům. Na platnost úkonu však nemá samo o sobě vliv, zda osoba 

vystupující za společnost tak činí oprávněně či nikoliv. Platí totiţ, ţe takováto osoba je 

sice účastníkem právního úkonu, nicméně společnost, resp. příslušný orgán společnosti, 

musí všechny takovéto úkony schválit.
19

   

Pokud příslušný orgán společnosti – valná hromada – takovéto jednání neschválí, 

nedojde k přechodu závazků z osob jednajících za společnost na společnost samou. 

Valná hromada co příslušný orgán společnosti má dle ustanovení § 64 odst. 1, věta 

druhá ObchZ. na schválení takovýchto jednání lhůtu tři měsíce. Pokud k takovému 

schválení dojde, vytváří se tím nevyvratitelná právní domněnka, ţe společnost byla 

těmito úkony vázána jiţ od počátku (ex tunc). Pokud valná hromada neschválí úkony 

učiněné před vznikem společnosti, nebo pokud tak učiní po této tříměsíční lhůtě, 

závazky na společnost nepřecházejí a vázána je jimi jednající osoba. V případě, ţe za 

společnost jedná více osob, jsou z takového jednání vázány společně a nerozdílně. 

                                                 
19 Srov. Štenglová, I. in Bartošíková, M., Štenglová, I.: Společnost s ručením omezeným, 2. Vydání, str. 

125, Praha: C. H. Beck, 2006. 
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Současná právní úprava se liší od úpravy platné před 1.1.2001, kdy dle předchozí 

úpravy postačovalo, byla-li společnost nečinná. K přechodu závazků tak docházelo 

automaticky, pokud společnost toto jednání neodmítla. Po novele provedené 

zák. č. 370/2000 Sb. je však nutné, aby společnost takovéto jednání aktivně schválila.  

Z ustanovení § 64 odst. 2 ObchZ. vyplývá povinnost zakladatelů pořídit soupis jednání 

učiněných za společnost před jejím vznikem. Tento soupis je pořizován za účelem 

dodrţení tříměsíční lhůty dané ke schválení těchto úkonů valnou hromadou a také 

z důvodu vhodnosti, neboť se tím zvyšuje právní jistota třetích stran dotčených těmito 

právními úkony. Věta druhá předmětného ustanovení stanoví sankci pro zakladatele, 

kteří tuto uloţenou povinnost nesplní, kterou je společné a nerozdílné ručení třetím 

stranám za škodu, která jim v důsledku takového jednání vznikne. 

Statutárním orgán, je povinen oznámit účastníkům závazkových vztahů schválení 

jednání učiněných před vznikem společnosti. Z tohoto ustanovení neplyne povinnost 

jednatele oznámit skutečnost, ţe takováto jednání valnou hromadou schválena nebyla, 

nicméně z obecně platných zásad obchodního styku lze takovou povinnost dovodit. 

Ke schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem postačí dle 

§ 127 odst. 3 ObchZ prostá většina hlasů společníků přítomných na valné hromadě, 

není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak. Forma notářského zápisu není 

dle ustanovení § 127 odst. 4 ObchZ. vyţadována. 

 

3.1.2 Schvalování hospodaření společnosti 

 

Do základní zákonné působnosti valné hromady patří schvalování hospodaření 

společnosti. Tato působnost je valné hromadě svěřena zákonem v ustanovení 

§ 125 odst., písm. b) ObchZ. a patří do ní (1) schvalování účetní závěrky,
20

 (2) 

rozhodování o rozdělení zisku a (3) rozhodování o úhradě ztrát. 

(1) Účetnictví podnikatelů, resp. obchodních společností, je upraveno v ustanovení 

§ 39 a § 40 ObchZ. a dále pak v zákoně č. 563/1991 Sb., zákoně o účetnictví (dále 

jen „ÚčZ.“). Dle ustanovení § 4 ÚčZ. je kaţdá účetní jednotka, tedy i společnost 

s ručením omezeným coby obchodní společnost, povinna vést účetnictví. Pro 

                                                 
20

 V ObchZ. jsou vyjmenovány všechny druhy účetních závěrek, jejichţ schválení patří do působnosti 

valné hromady, coţ se dle mého názoru jeví jako nadbytečné, neboť jde o každou účetní závěrku. 
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obchodní společnost tato povinnost trvá ode dne vzniku do dne zániku. Povinnost 

vytvářet účetní závěrku pak vyplývá z ustanovení § 39 odst. 1 ObchZ. a její další 

konkretizace je obsaţena v ustanoveních § 18 aţ § 23b ÚčZ. Povinnost zajistit 

vyhotovení účetní závěrky má statutární orgán – jednatel. Tento také účetní závěrku 

předkládá valné hromadě ke schválení. 

Na tomto místě je třeba upozornit na rozpor mezi textovým vyjádřením v zákoně 

a faktickou situací. Zákon totiţ hovoří o schvalování účetní závěrky valnou 

hromadou, nicméně valná hromada fakticky pouze bere účetní závěrku na 

vědomí.
21

 Pokud je totiţ účetní závěrka sestavena správně, nelze ji měnit – valná 

hromada není oprávněna neschválením účetní závěrky nařizovat její předělání 

v rozporu s účetními předpisy.  

Jiná situace by samozřejmě nastala, pokud by účetní uzávěrka byla sestavena 

chybně – v takovém případě můţe valná hromada nařídit její opravu. Valná 

hromada má rovněţ právo na přezkum pravdivosti účetní závěrky. 

(2) Do působnosti valné hromady je svěřeno také rozhodování o rozdělení zisku 

a rozhodování o úhradě ztrát. Valná hromada přitom rozhoduje o rozdělení zisku s 

ohledem na ustanovení § 123 ObchZ.: „Společníci se podílejí na zisku určeném 

valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů, 

nestanoví-li společenská smlouva jinak.“ 

Odborná veřejnost není jednotná v otázce vyplacení pouze tantiém bez výplaty 

podílu na zisku společníkům. Dle platné právní úpravy takové situaci nic nebrání, 

nicméně Nejvyšší soud ČR judikoval, ţe usnesení valné hromady, ve které se právo 

na výplatu podílu na zisku přiznávalo pouze statutárnímu orgánu či členu dozorčí 

rady (a nikoliv společníkům) je pro rozpor se zákonem neplatné.
22

 Z toho plyne 

závěr, ţe valná hromada nemůţe stanovit výplatu tantiém, aniţ zároveň schválila 

podíl společníků na zisku. 

                                                 
21

 K tomu srov. Dvořák, T. in Dvořák, T.: Valná hromada s.r.o. 1. vydání,. str. 17, Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2011. 
22

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 1326/2009, dostupné také z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B4F2A015EDFB5868C12579830059B1

B6?openDocument&Highlight=0, - závěry usnesení se sice vztahují na akciovou společnost, nicméně 

jsou pouţitelné i pro společnost s ručením omezeným.  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B4F2A015EDFB5868C12579830059B1B6?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B4F2A015EDFB5868C12579830059B1B6?openDocument&Highlight=0,
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Předmětnému usnesení bylo podrobeno kritice části odborné veřejnosti.
23

 Bylo 

argumentováno, ţe investice do podnikání je spojena s rizikem neúspěchu a tudíţ 

„nelze garantovat právo na zisk.“ Dalším vysloveným názorem pak byl argument, 

ţe platná právní úprava nezná povinnost společnosti vyplácet podíl na zisku. 

Osobně se přikláním k závěrům uvedeným v předmětném usnesení Nejvyššího 

soudu, a to především z těchto důvodů: a) z důvodu správné argumentace NS ČR 

potřebou ochrany minoritních akcionářů (společníků), která by měla být vykládána 

pokud moţno velmi široce (a to zejména v souladu s ustanovením § 56a odst. 2 

ObchZ.) a za b) z důvodu rozporu usnesení valné hromady s kogentním 

ustanovením § 178 ve spojení s § 123 ObchZ.   

(3) Do působnosti valné hromady patří rovněţ povinnost rozhodnout o způsobu úhrady 

ztrát. O povinnost se jedná především z důvodu závaţnosti rozhodnutí – pro 

společnost je takové rozhodnutí otázkou bytí a nebytí. Rozhodnutí o způsobu 

úhrady ztráty představuje otázku zásadního významu a přijetí takového rozhodnutí 

se proto jeví jako nezbytné. 

K účelu úhrady ztráty slouţí rezervní fond vytvářený z podmínek stanovených v 

§ 67 a § 124 ObchZ. Další moţností úhrady ztráty je sníţení základního kapitálu 

dle § 146 a § 147 ObchZ. Zde platí, ţe základní kapitál společnosti nesmí klesnout 

pod 200.000 Kč, jednotlivá výše vkladu společníka pak pod 20.000 Kč.  

Další formou úhrady ztrát je oprávnění valné hromady uloţit společníkům 

povinnost peněţitého plnění ve formě příplatku na základní kapitál. Toto oprávnění 

je upraveno v ustanovení § 121 ObchZ.  – tomuto oprávnění valné hromady 

a následkům porušení povinnosti společníka z něho vyplývající se blíţe věnuji 

v kapitole 3.1.8 této diplomové práce.    

Pro přijetí usnesení valné hromady o schvalování hospodaření společnosti stačí prostá 

většina hlasů společníků přítomných na valné hromadě, není-li ve společenské smlouvě 

stanoven poţadavek kvóra vyššího. Jak vyplývá z ustanovení § 127 odst. 4 ObchZ., 

forma notářského zápisu není vyţadována. 

 

                                                 
23

 Srov. např. Pihera, V.: Dividenda a tantiéma (kritická glosa k jednomu soudnímu rozhodnutí). 

Obchodně-právní revue, 2010, č. 10, str. 292 nebo Dvořák, T.: Valná hromada s.r.o. 1. vydání,. str. 17 a 

násl., Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 
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3.1.3 Schvalování stanov a jejich změn 

 

Do působnosti valné hromady patří rovněţ schvalování stanov a jejich změn, pokud 

společenská smlouva vydání stanov připouští (ustanovení § 125 odst. 1, písm. c) 

ObchZ. ve spojení s § 110 odst. 2 ObchZ.).   

Stanovy společnosti upravují vnitřní organizaci společnosti a mají tedy ve společnosti 

vůči společenské smlouvě roli doplňující a upřesňující. 

Stanovy společnosti s ručením omezeným jsou povaţovány za smlouvu sui generis.
24

 

Jako takové musí mimo jiné splňovat obecné náleţitosti právních úkonů dle ustanovení 

§ 34 ObčZ. Z tohoto ustanovení vyplývá, ţe stanovy se nemohou odchýlit od 

kogentního ustanovení zákona – z toho lze dovozovat, ţe stanovy nemohou být 

v rozporu s ustanoveními společenské smlouvy. Pokud by taková situace nastala, 

stanovy by byly v takové části absolutně neplatné, neboť by svým obsahem odporovaly 

zákonu. 

Přijetí stanov není ve společnosti s ručením omezeným povinné a jde tedy o fakultativní 

dokument.  

Jak bylo uvedeno výše, společnost s ručením omezeným nemůţe vydat stanovy vţdy – 

tato moţnost musí být zakotvena ve společenské smlouvě společnosti. Pokud by 

společenská smlouva tuto moţnost neobsahovala nebo vydání stanov výslovně 

zakazovala, není jejich přijetí moţné. V takovém případě by usnesení valné hromady 

o schválení stanov bylo nicotné, neboť by bylo přijato v rozporu se zákonem. Stejný 

případ nicotnosti usnesení by nastal i v případě, ţe by valná hromada překročila 

omezení daná v ustanovení § 110 odst. 2 ObchZ.  

Ke schválení stanov či jejich změně je potřeba dle ustanovení § 127 odst. 4 ObchZ. 

dvoutřetinová většina všech hlasů společníků (nevyţaduje-li společenská smlouva vyšší 

počet hlasů) a usnesení musí mít formu notářského zápisu. To vyplývá z doplňující 

a upřesňující úlohy stanov, jejichţ přijetí či změna je citelným zásahem do chodu 

a organizace společnosti. Proto je dle mého názoru logické, ţe zákon vyţaduje k přijetí 

usnesení valné hromady kvalifikovanou většinu hlasů společníků. 

                                                 
24

 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 146/2003, dostupný také z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/CC9DADB01A6B895

BC12575EF0038A0F6?openDocument nebo Dědič, J. in Dědič. J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 

II. díl., 1. vydání, str. 1700, Praha: Polygon, 2002. 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/CC9DADB01A6B895BC12575EF0038A0F6?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/CC9DADB01A6B895BC12575EF0038A0F6?openDocument
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Závěrem dodám, ţe dle mých zkušeností je úprava vnitřních vztahů pomocí stanov 

u společnosti s ručením omezeným méně obvyklá, neboť vnitřní vztahy ve společnosti 

lze stejně tak upravit ve společenské smlouvě.  

 

3.1.4 Schvalování změn obsahu společenské smlouvy 

 

Do základní zákonné pravomoci valné hromady je rovněţ svěřeno schvalování změn 

obsahu společenské smlouvy (viz ustanovení § 125 odst. 1, písm. d) ObchZ.).   

Schvalování změn obsahu společenské smlouvy patří mezi velmi důleţité (ne-li vůbec 

nejdůleţitější) základní zákonné pravomoci valné hromady. Vzhledem ke specifickému 

charakteru rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy není toto rozhodování 

svěřeno výlučně do působnosti valné hromady. Společenská smlouva můţe být 

změněna usnesením valné hromady (kterým se společenská smlouva mění přímo či 

nepřímo
25

), dohodou společníků, v důsledku jiné právní skutečnosti a zákonem.   

Působnost valné hromady v rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy je však 

limitována tím, ţe usnesením valné hromady není moţné měnit společenskou smlouvu 

v osobách společníků.
26

 Jde-li o zánik účasti společníka dle ustanovení § 149a ObchZ., 

nejedná se o změnu společenské smlouvy usnesením valné hromady, ale o změnu 

společenské smlouvy v důsledku jiné právní skutečnosti. Na dohodu o ukončení účasti 

společníka ve společnosti dle ustanovení § 149a ObchZ. není kladen poţadavek 

notářského zápisu (na rozdíl od změny společenské smlouvy usnesením valné hromady 

– viz ustanovení § 127 odst. 4 Obch.). 

Z výše uvedeného lze učinit závěr, ţe valná hromada můţe rozhodovat o změně obsahu 

společenské smlouvy pouze tehdy, pokud k takové změně nedochází na základě jiné 

právní skutečnosti.
27

 

Vzorová změna obsahu společenské smlouvy usnesením valné hromady je obsaţena v 

Příloze č. 2 této diplomové práce. V článku II. této přílohy je po přednesení návrhu 

rozhodnutí uvedeno, jaká byla potřebná většina hlasů (v tomto případě jde o změnu 

                                                 
25

 O nepřímou změnu obsahu společenské smlouvy jde například při rozhodnutí o vyloučení společníka 

v kadučním řízení dle ustanovení § 113 ObchZ. 
26

 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 1 Odon 36/97 in Soudní judikatura, ročník 

1997, číslo 12, str. 280  
27

 Srov. shodně Holejšovský, J.: Valné hromady společností s ručením omezeným. 1. vydání., str. 15, 

Praha: C. H. Beck, 2011. 
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společenské smlouvy, tedy potřebná většina jsou 2/3 hlasů všech společníků) a jména 

společníků, kteří pro změnu hlasovali.
28

 Dalšími náleţitostmi notářského zápisu 

o rozhodnutí orgánu právnické osoby se zabývá oddíl čtvrtý (§ 80a aţ § 80f) zákona 

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále jen „NotŘ.“).  

Zákonná úprava procesu změny společenské smlouvy je dle mého názoru relativně 

sloţitá a nepříliš systematická – například ne ve všech případech změny společenské 

smlouvy je poţadován notářský zápis (jak uvedeno shora). Tato pravidla se mají dle 

zákona o obchodních korporacích zjednodušit – rozhodování o změně obsahu 

společenské smlouvy má být svěřeno do výlučné působnosti valné hromady (mimo 

případů změny společenské smlouvy na základě zákona nebo na základě jiných 

právních skutečností).
29

  

 

3.1.5 Rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu, připuštění 

nepeněžitého vkladu a o započtení pohledávky vůči společnosti 

proti pohledávce na splacení vkladu 

 

Působnost valné hromady je dána i ve věcech týkajících se rozhodnutí o zvýšení 

a sníţení základního kapitálu společnosti, připuštění nepeněţitého vkladu či o započtení 

peněţité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu (viz 

ustanovení § 125 odst. 1, písm. e) ObchZ.).  

Pro změnu výše základního kapitálu platí řada zákonných omezení, mezi nimiţ jsou i 

dvě základní – výše vkladu kaţdého společníka musí dosahovat alespoň 20.000 Kč 

a základní kapitál musí být dělitelný na celé tisíce (viz ustanovení § 109 odst. 1 a odst. 2 

ObchZ.). 

 

 

 

                                                 
28

 Toto konkrétní vyjmenování společníků slouţí jako ochrana minoritních společníků. Dle § 141 odst. 2 

ObchZ. je totiţ nutný souhlas těch společníků, o jejichţ právech je na valné hromadě rozhodováno, 

pokud se rozhodováním zasahuje do práv pouze těchto společníků. To by byl případ, kdyby se 

rozhodovalo o zmenšení podílu na zisku pouze některých společníků a tito společníci by pro tento návrh 

rozhodnutí nehlasovali. V takovém případě by rozhodnutí nebylo přijato, i kdyby byly k dispozici 

zákonem poţadované dvě třetiny hlasů. 
29

 Srov. ustanovení § 179 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (zákon o 

obchodních korporacích).  
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(i) Změna výše základního kapitálu 

Zvýšení a sníţení základního kapitálu společnosti je upraveno v ustanoveních § 142 aţ 

§ 147 ObchZ. Zde jsou také stanoveny podmínky pro připuštěním peněţitého a 

nepeněţitého vkladu. Zatímco zvýšení základního kapitálu peněţitým vkladem je 

moţné pouze v případě, ţe dosavadní peněţité vklady jsou plně splaceny
30

, pro zvýšení 

nepeněţitým vkladem toto omezení neplatí. 

Zákon a právní teorie pak rozlišují dva způsoby zvýšení základního kapitálu, a sice 

zvýšení kapitálu novými vklady (tzv. efektivní zvýšení kapitálu, viz ustanovení 

§ 143 ObchZ.) a zvýšení kapitálu z vlastních zdrojů společnosti (tzv. nominální zvýšení 

základního kapitálu, viz ustanovení § 144 ObchZ.). 

Názorný příklad rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu peněţitým 

vkladem je obsaţen v Příloze č. 2, čl. III.  

V této souvislosti je třeba zmínit ustanovení § 143 ObchZ., z kterého vyplývá 

přednostní právo společníků ke zvýšení základního kapitálu, pokud se základní kapitál 

zvyšuje peněžitými vklady. Toto omezení přednostního práva pouze na zvýšení 

základního kapitálu peněţitými vklady není logické – důvod tohoto zákonného omezení 

není zřejmý. Domnívám se, ţe přednostní právo společníků by se mělo vztahovat i na 

zvýšení základního kapitálu nepeněţitými vklady. 

Přednostní právo se projevuje převzetím závazku ke zvýšení vkladu – čímţ dochází 

situaci, kdy projevem uplatnění přednostního práva vzniká společníkovi povinnost 

zvýšení vkladu.  

Toto předností právo společníků můţe společenská smlouva vyloučit. Společník je však 

chráněn jiţ výše zmiňovaným ustanovením § 141 odst. 2 ObchZ. (pokud se změnou 

společenské smlouvy zasahuje do práv pouze některého společníka, je k přijetí 

rozhodnutí potřebný souhlas tohoto společníka). 

Pro společníky, kteří nejsou přítomni na valné hromadě, ať jiţ osobně nebo 

v zastoupení, představuje zákonnou ochranu jejich práv jednoměsíční lhůta ode dne, 

kdy se dozvěděli o usnesení valné hromady, ve které mohou vyuţít svého přednostního 

práva. 

                                                 
30

 Ve spojení s ustanovením § 59 odst. 2 ObchZ. však vyplývá, ţe musejí být splaceny i vklady 

nepeněţité. Srov. Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. 

Komentář. 13. vydání., str. 478, Praha: C. H. Beck, 2010. 
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Odborná veřejnost není jednotná v názoru, jak postupovat v případě, kdy se společník 

svého přednostního práva vzdá (nebo ho nevyuţije) a jeho závazek k novému vkladu 

pak můţe se souhlasem valné hromady převzít společník nebo osoba stojící zcela mimo 

společnost. Je v takovém případě nutné svolat nové zasedání valné hromady
31

, nebo je 

moţné v případě, ţe společník své právo nevyuţije, udělit souhlas s převzetím závazku 

konkrétní osoby jiţ na zasedání valné hromady, která rozhoduje o zvýšení základního 

kapitálu?
32

 

Kloním se k názoru, ţe konání další valné hromady není nutné za předpokladu, ţe valná 

hromada určí konkrétní osobu, která převezme závazek ke vkladu. Dle mého názoru ze 

zákona vyplývá postup, který se pouţije na danou situaci – nejprve se poskytne prostor 

pro uplatnění přednostního práva (kterého se společník vzdá, nebo ho nevyuţije) a aţ 

poté je schvalováno případné převzetí závazku osobou stojící mimo společnost. Takový 

postup umoţňuje konání pouze jedné valné hromady bez nutnosti svolávat zasedání 

další. 

K přijetí rozhodnutí o sníţení základního kapitálu je nutné splnit zákonnou podmínku, 

která stanoví, ţe základní kapitál nesmí být niţší neţ 200.000 Kč (viz ustanovení § 109 

odst. 2 ObchZ.). Pokud se sniţuje základní kapitál jednotlivým společníkům 

nerovnoměrně, je zapotřebí souhlasu všech společníků (viz ustanovení § 127 odst. 4, 

věta poslední ObchZ.). Toto ustanovení slouţí jako ochrana práv minoritních 

společníků, kterým nemůţe být proti jejich vůli sníţen podíl na základním kapitálu. 

K přijetí rozhodnutí o zvýšení či sníţení základního kapitálu je zapotřebí dvoutřetinové 

většiny všech hlasů. I v tomto případě platí, ţe společenské smlouva můţe stanovit 

potřebnou většinu pro přijetí rozhodnutí vyšší, nikoliv však niţší. Rozhodnutí valné 

hromady musí mít formu notářského zápisu.  

 

 

 

                                                 
31

 Toto stanovisko zastává např. Eliáš, K.: Společnost s ručením omezeným. 1. vydání., str. 207, Praha: 

Prospektum, 1997.  
32

 Toto stanovisko zastává např. Dědič, J. in Dědič. J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. II. díl., 1. 

vydání, str. 1237, Praha: Polygon,  2002 a přiklání se k němu i Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., 

Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání, str. 480, Praha: C. H. Beck, 2010 s 

podmínkou určení konkrétní osoby, která převezme závazek ke vkladu. 
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(ii) Připuštění nepeněţitého vkladu a započtení peněţité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splacení vkladu 

Pokud valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu nepeněţitými vklady, 

musí být splněna podmínka, ţe toto zvýšení musí být v důleţitém zájmu společnosti.
33

 

Statutární orgán je povinen předloţit valné hromadě zprávu, ve které odůvodní zvýšení 

vkladu nepeněţitými vklady; uvede částku, kterou se vklady započtou na základní 

kapitál společnosti, a také uvede druh nepeněţitého vkladu.  Nepeněţité vklady musejí 

být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního 

rejstříku.
34

  

Umoţnění započtení peněţité pohledávky společníka vůči společnosti proti pohledávce 

společnosti na splacení vkladu je výjimkou ze zákazu započtení nároku společnosti na 

splacení vkladu a nároku společníka vůči společnosti. Tento zákaz plyne z ustanovení 

§ 59 odst. 8 ObchZ.  

Jde tedy o výjimku, která je moţná pouze při zvýšení základního kapitálu společnosti se 

souhlasem valné hromady (ustanovení § 180 odst. 2 ObchZ.) a při započtení 

pohledávky společníka vzniklé z ručení společníka (ustanovení § 106 odst. 2 ObchZ.). 

Vzhledem k tomu, ţe jde o ustanovení kogentní, není moţné se od něj smluvně 

odchýlit.   

Z výše uvedeného vyplývá při zvýšení základního kapitálu a současně při existenci 

pohledávky společníka za společností moţnost započtení, kdy peněţitá pohledávka 

společníka bude tvořit nepeněţitý vklad na zvýšení základního kapitálu.
35

  

I v tomto případě platí, ţe k přijetí rozhodnutí valné hromady o započtení peněţité 

pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu je zapotřebí 

dvoutřetinové většiny všech hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví kvórum vyšší 

a rozhodnutí valné hromady musí mít formu notářského zápisu. 

 

 

 

                                                 
33

 Srov. Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. 

vydání, str. 482, Praha: C. H. Beck, 2010. 
34

 Srov. dtto. 
35

 I peněţitá pohledávka má povahu nepeněţitého vkladu, viz ustanovení § 59 odst. 6 ObchZ. 
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3.1.6 Rozhodování o jmenování, odvolání a odměňování jednatele 

 

Do působnosti valné hromady společnosti patří i rozhodování o jmenování, odvolání a 

odměňování jednatele (viz ustanovení § 125 odst. 1 písm. f) ObchZ.). 

 

(i) Jmenování a odvolávání jednatele 

Jednatel je jmenován valnou hromadou společnosti z řad společníků nebo jiných 

fyzických osob (viz ustanovení § 133 odst. 3 ObchZ.).  

Valná hromada není mimo podmínek nutných pro výkon funkce jednatele stanovených 

v zákoně, popřípadě ve společenské smlouvě, nijak limitována ve výběru osob, které 

mají být zvoleny do funkce jednatele.  

V případě, ţe by byla zvolena taková osoba, která by nesplňovala poţadavky na ni 

kladené zákonem, je rozhodnutí valné hromady nicotné a taková osoba se jednatelem 

nestane
36

 (viz ustanovení § 135 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 194 odst. 7 ObchZ.). 

Valná hromada není ničím limitována co do důvodů a podmínek odvolání osoby 

z funkce jednatele. Je tedy čistě na uváţení valné hromady coby nejvyššího orgánu 

společnosti, zda osobu z funkce jednatele odvolat či nikoliv. Jakékoliv ustanovení 

společenské smlouvy omezující tuto pravomoc valné hromady je neplatné.
37

 Stejný 

závěr pak platí i pro usnesení valné hromady, kterým by valná hromada schválila např. 

neodvolatelnost jednatele – takové usnesení valné hromady by bylo nicotné.  

 

(ii) Odměňování jednatele 

Základní premisu pro odměňování jednatele tvoří podmínka souhlasu valné hromady 

s odměněním jednatele, pokud na tuto odměnu neplyne nárok z právního 

                                                 
36

 Výjimku v tomto případě představuje případ, kdy osoba nesplňuje podmínku kladenou na ni 

v ustanovení § 38l ObchZ., společníci o této překáţce věděli a přesto 2/3 hlasů přítomných společníků 

rozhodli o jmenování takové osoby do funkce jednatele – srov. Dvořák, T.: Valná hromada s.r.o. 1. 

vydání,. str. 41, Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 
37

 K tomu odkazuji i na závěr Nejvyššího soudu ČR, který ve svém Usnesení sp. zn. 29 Cdo 968/2000, 

dostupný také z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F1DD2B526ED2BB1CC12579830059A

7D3?openDocument&Highlight=0 došel k závěru, ţe účelem zákonné úpravy je umoţnit odvolat 

kdykoliv jakoukoliv osobu z funkce jednatele a to z jakéhokoliv důvodu (případně i bez udání důvodu).  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F1DD2B526ED2BB1CC12579830059A7D3?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F1DD2B526ED2BB1CC12579830059A7D3?openDocument&Highlight=0
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předpisu, vnitřního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce (viz ustanovení § 66 

odst. 3 ObchZ.).
38

 

Valná hromada nemusí schvalovat takové plnění společnosti jednateli, které nevzniklo 

v souvislosti s výkonem jeho funkce.
39

 Jednalo by se o taková plnění, která sice vznikla 

v souvislosti s osobou jednatele, nicméně tento působil např. jako externí dodavatel 

sluţeb společnosti.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe společnost si můţe vnitřním předpisem stanovit 

podmínky a výši odměňování jednatele. Z účelu zákona však lze dovodit, ţe takovýto 

vnitřní předpis musí být rovněţ schválen valnou hromadou. Vnitřní předpisy totiţ ve 

společnosti často vydávají statutární orgány a bylo by tudíţ nelogické, aby statutární 

orgán vydal vnitřní předpis (neschválený valnou hromadou), ve kterém by si sám 

stanovil výši odměny. Schválení takového předpisu valnou hromadou tak představuje 

nezbytnou podmínku ke schválení odměny jednatele na základě takového vnitřního 

předpisu. 

Další zákonnou ochranu společnosti při vyplácení odměn jednateli představuje 

ustanovení § 66 odst. 3 věta druhá ObchZ. Dle tohoto ustanovení totiţ společnost 

neposkytne plnění, jestliţe výkon funkce jednatele zřejmě přispěl k nepříznivým 

hospodářským výsledkům nebo došlo k zaviněnému porušení povinností v souvislosti 

s výkonem funkce.  

Zde se ztotoţňuji s názorem J. Dědiče, který tvrdí, ţe termín „nepříznivý hospodářský 

výsledek“ je třeba vykládat komplexněji, neţ pouhým konstatováním, ţe společnost je 

v účetní ztrátě.
40

 V situaci, kdy probíhá vleklá hospodářský krize, se totiţ můţe stát, ţe 

společnost se bude dlouhodobě pohybovat v účetní ve ztrátě, nicméně při srovnání 

s předchozími roky bude svou ztrátu zmenšovat, čili bude dosahovat lepších 

hospodářských výsledků, neţ v roce předchozím.  

                                                 
38

 Začlenění tohoto ustanovení se jeví z historické zkušenosti jako účelné. Jedná se totiţ o reakci na 

v minulosti poskytovaná jiná plnění v souvislosti se zánikem funkce, označovaná jako „zlatý padák“. 

Schválení takové odměny valnou hromadou je dle mého názoru vhodně zvoleným nástrojem ochrany 

společnosti. 
39

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 2126/2009, dostupný také z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/18CD44EC2002930FC1257983005A3E

6C?openDocument&Highlight=0. 
40

 Srov. Dědič, J. in Dědič. J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. I. díl., 1. vydání, str. 461, Praha: 

Polygon, 2002.  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/18CD44EC2002930FC1257983005A3E6C?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/18CD44EC2002930FC1257983005A3E6C?openDocument&Highlight=0
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Je proto nutné posoudit kaţdou konkrétní situaci zvlášť. Je nutné odlišit, kdy jednatel 

vykonává svou funkci s péčí řádného hospodáře (viz ustanovení § 135 odst. 2 ObchZ.) 

a kdy naopak jedná s nepřiměřeným rizikem. 

O odměňování zaměstnance pověřeného obchodním vedením společnosti, který je 

zároveň statutárním orgánem viz výklad v kapitole 3.2.1 této práce. 

 

3.1.7 Rozhodování o jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí 

rady 

 

Do základní zákonné působnosti valné hromady patří i rozhodování o jmenování, 

odvolání a odměňování členů dozorčí rady (viz ustanovení § 125 odst. 1, písm. g) 

ObchZ.). 

Působnost valné hromady v těchto věcech je samozřejmě podmíněna existencí dozorčí 

rady společnosti.   

Průnikem do výlučné působnosti valné hromady rozhodovat o jmenování, odvolání a 

odměňování členů dozorčí rady je situace předvídaná zákonem č. 125/2008 Sb., 

o přeměnách obchodních společností a druţstev (dále jen „PřemZ.“). Za určitých 

podmínek totiţ valná hromada není způsobilá volit alespoň část členů dozorčí rady – jde 

o situaci, kdy zaměstnanci nástupnické společnosti při přeshraniční fůzi, která má (resp. 

bude mít) právní formu české společnosti s ručením omezeným vznikne právo na 

zapojení (viz ustanovení § 214 a násl. PřemZ.). Společnost pak musí obligatorně zřídit 

dozorčí radu a toto zapojení zaměstnanců umoţnit – část dozorčí rady
41

 je pak volena 

zaměstnanci a nikoliv valnou hromadou společnosti. Pokud by valná hromada svým 

usnesením jmenovala nebo odvolala člena dozorčí rady, který měl být jmenován či 

odvolán zaměstnanci, jednalo by se o nicotné usnesení, neboť působnost valné hromady 

v této věci není dána. 

V dalších případech jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady platí totéţ, 

co bylo popsáno shora u jmenování, odvolávání a odměňování jednatele.  

                                                 
41

 Počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci nesmí být vyšší neţ počet členů dozorčí rady volených 

valnou hromadou - maximálně to tedy bude ½ členů dozorčí rady (viz ustanovení § 137 odst. 2 

ObchZ.). 
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K přijetí rozhodnutí o jmenování či odvolání člena dozorčí rady nebo o jeho odměně je 

potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků, nestanoví-li společenská 

smlouva kritérium přísnější. Forma notářského zápisu se nevyţaduje. 

 

3.1.8 Rozhodování o vyloučení společníka – kaduční řízení 

 

S účastí společníka ve společnosti, resp. se společnickým vztahem, jsou spojena práva a 

povinnosti. Jednou ze společníkových povinností je povinnost splacení vkladu, 

popřípadě splnění příplatkové povinnosti společníka ve lhůtě k tomu určené 

společenskou smlouvou (nejpozději však do pěti let od vzniku této povinnosti). 

Do působnosti valné hromady společnosti patří i rozhodování o vyloučení společníka, 

pokud společník poruší vkladovou povinnost anebo pokud poruší příplatkovou 

povinnost stanovenou ve společenské smlouvě (viz ustanovení § 125 odst. 1., písm. h) 

ObchZ.). Vyloučení společníka probíhá v tzv. kadučním řízení.  

Valné hromadě je dána možnost a nikoliv povinnost společníka vyloučit. Záleţí tak na 

vůli valné hromady, zda zahájí kaduční řízení. 

Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o vyloučení společníka v důsledku nesplacení 

vkladu, stejně tak jako pro vyloučení v důsledku nedodrţení příplatkové povinnosti 

stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků. Rovněţ pro oba důvody 

vyloučení společníka shodně platí, ţe společník dle ustanovení § 127 odst. 5, písm. b) 

ObchZ. nemůţe hlasovat o rozhodnutí o svém vyloučení. Usnesení valné hromady musí 

mít formu notářského zápisu. 

Pokud dojede k vyloučení společníka, ať uţ na základě rozhodnutí valné hromady nebo 

soudu, musí se vyřešit otázka, jak naloţit s obchodním podílem vyloučeného 

společníka. Tento uvolněný obchodní podíl přechází na společnost, která jej můţe 

převést na společníka nebo na třetí osobu (pokud k takovému převodu nedojde, musí 

valná hromada do šesti měsíců ode dne, kdy k vyloučení společníka došlo, rozhodnout 

buď o sníţení základního kapitálu o vklad vyloučeného společníka, nebo o tom, ţe 

ostatní společníci převezmou jeho obchodní podíl v poměru svých obchodních podílů za 

úplatu ve výši vypořádacího podílu) – více výklad v kapitole 3.2.3 této práce.  
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Vyloučenému společníkovi pak vzniká dle ustanovení § 150 ObchZ. ve spojení 

s ustanovením § 61 odst. 2 a 3 ObchZ. právo na vypořádací podíl. Způsob vyplacení 

vypořádacího podílu je upraven tamtéţ. 

S ohledem na zákaz znevýhodnění některých společníků dle ustanovení § 56a ObchZ. 

není moţno zahájit kaduční řízení jen proti některému ze společníků, pokud má 

společnost více společníků, kteří jsou v prodlení se splacením vkladu či příplatkové 

povinnosti. Ze stejného důvodu nebude moţno poţadovat úrok z prodlení se splacením 

vkladu pouze po některém ze společníků. 

 

(i) Vyloučení společníka v důsledku nesplacení vkladu 

Společníkovi vzniká povinnost splatit vklad na základě společenské smlouvy dle 

ustanovení § 110 odst. 1, písm d) ObchZ. při zaloţení společnosti. Dalším momentem 

vzniku povinnosti splatit vklad je písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti při 

zvyšování základního kapitálu společnosti.  

Podmínky pro splacení vkladu a důsledky nesplacení vkladu jsou uvedeny v ustanovení 

§ 113 ObchZ. Společenská smlouva můţe stanovit, za jakých podmínek a do kdy musí 

společník splatit vklad na základní kapitál, nicméně tato lhůta nesmí být delší pěti let od 

vzniku společnosti nebo od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu. 

Společenská smlouva proto nemůţe tuto lhůtu prodlouţit, nebo dokonce splacení vkladu 

(či zbývající části vkladu) prominout. Výjimku tvoří sníţení základního kapitálu 

prominutím dluhu, nicméně i zde platí ustanovení § 108 odst. 1 ObchZ., ţe výše 

základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200.000 Kč. 

Společník, který nesplnil svou povinnost splatit vklad ve lhůtě a způsobem ve 

společenské smlouvě či v zákoně uvedeným, se vystavuje hrozbě sankce. V úvahu 

přichází peněţitá sankce a vyloučení společníka. 

Peněţitá sankce představuje pro společníka, který je v prodlení se splácením vkladu na 

základní kapitál, úrok z prodlení ve výši 20 % z nesplacené částky (viz ustanovení 

§ 113 odst. 2 ObchZ.). Společenská smlouva můţe stanovit jiný úrok z prodlení nebo 

úrok z prodlení vyloučit. Jedná se o speciální úpravu úroků z prodlení a úroková sazba 

je zhruba dvakrát vyšší neţ zákonná úroková sazba.  

Dle mého názoru je v daném případě pouţití vyšší sazby úroků z prodlení na místě. 

Vkladová povinnost totiţ představuje jednu ze základních povinností společníka a jejím 
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nesplněním je zvýšeno riziko ostatních společníků, kteří ručí za závazky společnosti s 

ručením omezeným solidárně aţ do výše souhrnu nesplacených vkladů. Úrok z prodlení 

tak tvoří sankční nástroj a rovně působí jako motivující faktor pro prodlévajícího 

společníka ke splacení vkladu.  

Vyloučení společníka představuje krajní formu sankce a drastický zásah do práv 

společníka. Společnost je povinna nejdříve společníka, který je v prodlení, vyzvat 

k splacení vkladu ve lhůtě, která nesmí být kratší neţ tri měsíce – tzv. vyzývací řízení. 

Výzva zároveň musí obsahovat upozornění, ţe nesplnění této povinnosti můţe vést 

k vyloučení společníka ze společnosti. Lhůta běţí ode dne, kdy byla společníkovi 

doručena (viz ustanovení § 45 odst. 1 ObčZ.). 

V působnosti jednatele je zaslat výzvu a po marném uplynutí lhůty svolat valnou 

hromadu. Zákon nestanoví způsob, jakým má být výzva doručena. K tomu odkazuji na 

rozdílné názory na způsob provedení výzvy vyjádřené I. Štenglovou
42

 a K. Eliášem.
43

  

K. Eliáš vyslovuje názor, ţe za výzvu společníkovi, který je v prodlení, lze povaţovat 

i usnesení valné hromady, čímţ by byla splněna podmínka uvedená v ustanovení § 113 

odst. 3 ObchZ.  

I. Štenglová naproti tomu zastává názor, ţe přijetí takovéhoto usnesení nemůţe být 

povaţováno za výzvu dle ustanovení § 113 odst. 3 ObchZ. Za výzvu dle předmětného 

ustanovení by takové usnesení mohlo být povaţováno aţ v momentě doručení tohoto 

usnesení společníkovi, popř. v momentě, kdy se s ním společník seznámí. 

Osobně zastávám názor shodný s I. Štenglovou, a to z těchto důvodů: Usnesení valné 

hromady není listina, která by byla veřejně přístupná, a to aţ do doby, kdy je uloţena u 

rejstříkového soudu ve sbírce listin společnosti. Společník, který by nebyl přítomný na 

valné hromadě, by tak o usnesení valné hromady s výzvou ke splacení vkladu nevěděl. 

To by mohlo způsobit neplatnost výzvy, pokud by se jí společník dovolal.  

Dalším důvodem, proč se přikláním k názoru I. Štenglové je fakt, ţe primárním účelem 

ustanovení § 113 odst. 3 ObchZ. je poskytnout společníku, který je v prodlení, 

přiměřenou lhůtu ke splacení vkladu. Pokud tedy nebude najisto postaveno, ţe se 

společník o výzvě dozvěděl, nebude naplněn smysl tohoto ustanovení. 

                                                 
42

 Srov. Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. 

vydání, str. 378, Praha: C. H. Beck, 2010. 
43

 Srov.Eliáš, K.: Společnost s ručením omezeným. 1. vydání., str. 125, Praha: Prospektum, 1997. 
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Výzva musí být společníkovi doručena (jakýmkoliv způsobem, tedy i ústně, není-li 

společenskou smlouvou stanoveno jinak). Je však vţdy v zájmu samotné společnosti, 

aby doloţila faktické doručení společníkovi, který je v prodlení. Proto je vhodné, aby 

společnost vyzvala společníka písemně a tím posílila svoji pozici v případném soudním 

sporu.  

Pokud byl společník, který je v prodlení, vyzván a stanovená lhůta bezvýsledně 

uplynula, můţe valná hromada rozhodnout o vyloučení společníka.  

 

(ii) Vyloučení společníka v důsledku porušení povinnosti příplatku mimo 

základní kapitál 

Společenská smlouva společnosti můţe určit, ţe valná hromada je oprávněna uloţit 

společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo 

základní kapitál peněţitým plněním nad výši vkladu aţ do poloviny základního kapitálu 

podle výše svých vkladů. 

Společníkům je tímto ustanovením dovoleno poskytnout příplatek k jakýmkoliv účelům 

společnosti. Mezi takové důvody můţe patřit hospodářská situace společnosti nebo 

optické zvýšení solventnosti společnosti. Výhodou oproti zvýšení základního kapitálu je 

relativní jednoduchost příplatku – postačí usnesení valné hromady. Rozhodnutí o 

povinnosti příplatku je navíc účinné okamţikem přijetí, zatímco zvýšení základního 

kapitálu nabývá účinnosti aţ dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Příplatek mimo základní kapitál můţe představovat pouze peněţité plnění. Pokud by 

společenská smlouva připouštěla něco jiného, byla by v té části nicotná.  

Česká právní úprava rovněţ dovoluje, aby společník po souhlasu valné hromady poskytl 

příplatek, i kdyţ to není uvedeno ve společenské smlouvě společnosti (ustanovení § 121 

odst. 2 ObchZ.). Toto ustanovení vytváří účinný právní rámec pro společnost, která 

potřebuje pruţně reagovat na svojí momentální hospodářskou situaci.  

Dále je třeba zmínit, ţe na příplatkovou povinnost se nevztahuje ustanovení 

§ 108 odst. 2 ObchZ. o zákazu započtení pohledávek společnosti na splacení vkladu 

a vkladu společníka – započtení pohledávky společníka na příplatek mimo základní 

kapitál je tedy moţný. 

Z dikce výše uvedeného ustanovení rovněţ vyplývá, ţe příplatek je moţný uloţit 

opakovaně, a to aţ do poloviny základního kapitálu společnosti. Pokud by došlo 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boozwgc43unzuv623bobuxiylm&conversationId=1470097
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k navýšení základního kapitálu, je moţné příplatek uloţit aţ do poloviny nové výše 

základního kapitálu.  

Porušení povinnosti společníka ohledně příplatku mimo základní kapitál má stejné 

důsledky, jako nesplacení vkladu na základní kapitál. Postupuje se tedy dle ustanovení 

§ 113 odst. aţ 6 ObchZ., kde sankcí za porušení povinnosti je buď peněţitá sankce 

v podobě úroků z prodlení (případně i náhrada škody vzniklá společnosti v důsledku 

porušení povinnosti) anebo vyloučení společníka. 

V souvislosti s povinností příplatku mimo základní kapitál si dovolím, s ohledem na 

mou praxi v notářské kanceláři, poznámku ohledně nutnosti notářského zápisu. Pro 

usnesení valné hromady je poţadována forma notářského zápisu (viz ustanovení § 141 

odst. 1 ObchZ.). Problematickou se jeví formulace poţadující formu notářského zápisu 

pro rozhodnutí valné hromady dle celého ustanovení § 121 ObchZ. a nikoliv pouze, dle 

mého názoru správnějšího poţadavku, notářského zápisu pro valnou hromadu dle 

ustanovení § 121 odst. 1 ObchZ.  

V odst. 2 ustanovení § 121 ObchZ. je totiţ společníkovi dána moţnost poskytnout 

příplatek po souhlasu valné hromady dobrovolně. I přes tuto dobrovolnost poskytnutí 

příplatku je i na tento způsob příplatku kladen vyšší nárok ve formě notářského zápisu 

usnesení valné hromady o udělení souhlasu s příplatkem mimo základní kapitál.  

Z praxe mohu říci, ţe zvýšení základního kapitálu a příplatek mimo základní kapitál 

tvoří jednu z nejlukrativnějších činností notáře. Jeho odměna se řídí vyhl. 

č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, která v tomto 

případě stanoví odměnu notáře jako procentuální část částky, o kterou je kapitál 

navyšován, popř. jak velký je příplatek. Ačkoliv jde o degresivní sazbu, odměna notáře 

bývá nemalá. To klade dle mého názoru nepřiměřené nároky na dobrovolné poskytnutí 

příplatku mimo základní kapitál ve formě finanční zátěţe společníka.    

Zastávám názor, ostatně stejně jako část odborné veřejnosti,
44

 ţe současná právní 

úprava není v zájmu společnosti a v konečném důsledku ani notářského stavu, jehoţ 

pověst v očích veřejnosti trpí vysokými poplatky.  

 

                                                 
44

 Srov. např.: Cihlář, R., Mašek, J.: Příplatek mimo základní kapitál, [online], dostupný z WWW: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/priplatek-mimo-zakladni-kapital-26810.html. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/priplatek-mimo-zakladni-kapital-26810.html
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3.1.9 Rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování, 

odvolání a odměňování likvidátora 

 

Do základní zákonné působnosti valné hromady spadá rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací (jestliţe to společenská smlouva připouští) a jmenování, odvolání 

a odměňování likvidátora. V případě rozhodování o jmenování odvolání a odměňování 

likvidátora jde o působnost nevýlučnou – do působnosti valné hromady spadá 

rozhodování o těchto otázkách pouze v případech, kdy nebyl likvidátor jmenován 

soudem. V případě rozhodování o zrušení společnosti s likvidací jde o působnost 

výlučnou – společenská smlouva můţe svěřit toto rozhodování pouze do působnosti 

valné hromady (viz ustanovení § 152 odst. 1 ObchZ.). 

 

(i) Zrušení společnosti 

Před samotným zánikem společnosti výmazem z obchodního rejstříku je nutné, aby 

došlo ke zrušení společnosti. Bez předchozího zrušení společnosti nemůţe dojít k jejímu 

zániku jakoţto právního subjektu. 

Společnost s ručením omezeným můţe být zrušena rozhodnutím společníků nebo 

příslušného orgánu společnosti (valné hromady), případně také rozhodnutím soudu.  

Pokud společenská smlouva nesvěřuje rozhodování o zrušení společnosti do působnosti 

valné hromady, zrušuje se společnost dohodou všech společníků. Tato dohoda musí být 

ve formě notářského zápisu (viz ustanovení § 152 odst. 1 ObchZ.). Pokud společenská 

smlouva svěřuje rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu likvidace do působnosti 

valné hromady, není moţné, aby o zrušení společnosti rozhodli společníci (coţ 

samozřejmě nebrání společníkům domáhat se zrušení společnosti soudní cestou).  

Moţnost rozhodování o zrušení společnosti s likvidací valnou hromadou musí být ve 

společenské smlouvě výslovně uvedena – nepostačí, jestliţe společenská smlouva 

neupravuje, komu přísluší rozhodování o zrušení společnosti s likvidací.
45

 

Rozdíl mezi rozhodnutím o zrušení společnosti přijatým valnou hromadou 

a rozhodnutím společníků je v potřebném kvóru k přijetí usnesení. K přijetí rozhodnutí 

o zrušení společnosti valnou hromadou je dle ustanovení § 127 odst. 4 ObchZ. zapotřebí 

                                                 
45

 Srov. Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. 

vydání, str. 426, Praha: C. H. Beck, 2010.  
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souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, nevyţaduje-li 

společenská smlouva vyšší počet hlasů. K rozhodnutí společníků je naproti tomu dle 

ustanovení § 152 odst. 1 ObchZ. potřeba souhlasu všech společníků. V obou případech 

je poţadována forma notářského zápisu.   

Společnost se zrušuje ke dni, který je uveden v tomto rozhodnutí (bez ohledu na to, zda 

rozhodnutí o zrušení společnosti přijme valná hromada společnosti či její společníci) – 

pokud takové datum v rozhodnutí uvedeno není, zrušuje se společnost dnem, kdy bylo 

rozhodnutí přijato.  

Rozhodnutí o zrušení společnosti je moţné zrušit – a to nejpozději do okamţiku, neţ je 

započato s rozdělováním likvidačního zůstatku (ustanovení § 68 odst. 8 ObchZ.) – 

k tomu více výklad v kapitole 3.2.2 této práce.  

 

(ii) Jmenování, odměňování a odvolání likvidátora  

O jmenování, odměňování a odvolání likvidátora rozhoduje valná hromada společnosti 

– pokud nebyl likvidátor jmenován soudem.  

Valná hromada je povinna rozhodnout o jmenování likvidátora bez zbytečného odkladu 

poté, co se společnost zrušila (nebo poté, co se místo likvidátora uvolnilo). V případě, 

ţe by valná hromada bez zbytečného odkladu nerozhodla, jmenuje likvidátora soud. 

Působnost valné hromady jmenovat likvidátora je v tomto případě vybočením z obecné 

úpravy obsaţené v ustanovení § 71 odst. 1 ObchZ., dle které likvidátora jmenuje 

statutární orgán společnosti, pokud není zákonem, společenskou smlouvou společnosti 

nebo stanovami určeno jinak. Takovým zákonným ustanovením svěřujícím jmenování, 

odvolání a odměňování likvidátora do působnosti valné hromady je ustanovení 

§ 125 odst. 1, písm. i) ObchZ. 

Pokud by valná hromada rozhodla o jmenování či odvolání likvidátora, i kdyţ by jí ve  

věci nebyla dána působnost (například pokud by o zrušení společnosti rozhodoval soud 

a valná hromada by jmenovala likvidátora, nebo pokud by valná hromada odvolala 

likvidátora jmenovaného soudem), jednalo by se o rozhodnutí nicotné. Takové 

rozhodnutí nemůţe mít právní účinky ani pro vnitřní poměry společnosti, natoţ pak ve 

vztahu ke třetím osobám.
46

 

                                                 
46

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 32 Cdo 525/2000, dostupné také z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/EE3F3978E847305CC

125779500501720?openDocument. 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/EE3F3978E847305CC125779500501720?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/EE3F3978E847305CC125779500501720?openDocument
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Pokud je do působnosti valné hromady dáno likvidátora jmenovat, je jí logicky dáno i 

právo ho odvolat. To samozřejmě neplatí pro likvidátora jmenovaného soudem (jak 

uvedeno shora). V této souvislosti je potřeba zmínit, ţe odvolání likvidátora valnou 

hromadou můţe být učiněno jak na základě určitého důvodu, tak i zcela bezdůvodně.
47

 

Platnost a účinnost odvolání likvidátora tím nebude ovlivněna. Likvidátor se proti 

odvolání sice můţe bránit podáním návrhu na neplatnost usnesení valné hromady, 

nicméně neuvedení důvodu odvolání jako postačující argument stačit nebude.  

Pro ostatní otázky jmenování, odměňování a odvolání likvidátora valnou hromadou 

platí podmínky uvedené shora v kapitole o jmenování, odvolání a odměňování jednatele 

valnou hromadou.  

  

3.1.10 Schvalování smluv dle ustanovení § 67a ObchZ. 

 

Do základní zákonné působnosti valné hromady náleţí i schvalování smluv dle 

ustanovení § 67a ObchZ. (viz ustanovení § 125 odst. 1, písm. j) ObchZ.) 

Společnost je omezena při uzavírání smluv, jejichţ předmětem plnění je převod podniku 

nebo jeho části, nájem podniku nebo jeho části a zastavení podniku nebo jeho části tím, 

ţe je poţadován souhlas valné hromady nebo společníků. 

Vzhledem k tomu, ţe dispozicí s podnikem můţe společnosti vzniknout nemalá 

hospodářská škoda a v konečném důsledku můţe vést i ke znemoţnění obchodního 

fungování společnosti, je takováto ochrana nakládání s podnikem na místě. 

Z hlediska dosaţení cíle normy lze dovodit, ţe stejné omezení společnosti platí i pro 

změnu výše uvedených smluv. Pokud bychom přistoupili na argumentaci opačnou (tedy 

ţe ke změně obsahu těchto smluv není potřeba souhlasu valné hromady nebo 

společníků), popřeli bychom účel zákona a otevřeli tak cestu k jeho obcházení. 

Pokud jsou obě smluvní strany smlouvy společnostmi s ručením omezeným, je nutný 

souhlas valné hromady nebo společníků jak na straně prodejce (pronajímatele, 

zástavce), tak na straně kupujícího (nájemce, zástavního věřitele).  

Právní úprava určující roli valné hromady v rozhodování o nakládání s podnikem, byla 

několikrát vcelku radikálně měněna, a to z důvodu výkladových nejasností. 

                                                 
47

 Srov. např. Holejšovský, J.: Valné hromady společností s ručením omezeným. 1. vydání., str. 23, Praha: 

C. H. Beck, 2011. 
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Ujasnění výkladu ustanovení § 67a ObchZ. – obzvláště pak pojmu „jiné dispozice se 

jměním společnosti, které jsou obdobné fúzi nebo rozdělení, ale společnost se při nich 

nezrušuje“ – přinesla aţ novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 56/2006 

Sb., která výslovně stanovila, na jaké dispozice s podnikem se výše uvedené ustanovení 

vztahuje a tuto formulaci ze zákonné úpravy zcela vypustila.  

Dle mého názoru však ani současná právní úprava není zcela zdařilá. Výše uvedené 

ustanovení sice zmiňuje typu smluv, jejichţ předmětem můţe být podnik, nicméně zcela 

opomíjí smlouvy jiné, které rovněţ zasahují do základního chodu společnosti. 

Příkladem takové smlouvy můţe být například smlouva leasingová.   

Vyvstává potom otázka, zda lze pomocí analogie dle ustanovení § 1 odst. 2 ObchZ. a 

ustanovení § 853 ObčZ. pouţít ustanovení § 67a ObchZ. i na tyto případy. 

Domnívám se,
48

 ţe v takovém případě bude záleţet na faktickém předmětu smlouvy 

(nikoliv na jejím formálním označení). Pokud bude předmětem plnění smlouvy převod, 

nájem nebo zastavení podniku nebo jeho části bude se taková smlouva řídit reţimem dle 

ustanovení § 67a ObchZ. Pokud faktickým předmětem plnění není převod, nájem nebo 

zastavení podniku nebo jeho části, ustanovení § 67a ObchZ. se nepouţije.  

Ustanovení § 67a ObchZ. však nelze vykládat příliš extenzivně a svévolně ho rozšiřovat 

pomocí analogie na další typu smluv v tomto ustanovení neuvedených.  

K přijetí rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu uzavření smlouvy o 

převodu podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku  nebo jeho části a smlouvy 

zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části je zapotřebí dle ustanovení 

§ 127 odst. 4 ObchZ. dvoutřetinová většina všech hlasů společníků, pokud společenská 

smlouva nestanoví jinak. Je vyţadována forma notářského zápisu. 

 

3.1.11 Rozhodování o schválení přeměny společnosti 

 

Do základní zákonné působnosti valné hromady patří rozhodování o schválení přeměny 

společnosti (viz ustanovení § 125 odst. 1, písm k) ObchZ.).  

                                                 
48

 Shodně např. Dvořák, T.: Valná hromada s.r.o. 1. vydání, str. 58, Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011. 
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Jde o rozhodování o zrušení společnosti s právním nástupcem (resp. o přeměnu dle 

PřemZ.). Tuto přeměnu společnosti s ručením omezeným lze uskutečnit (a) fúzí, (b) 

rozdělením, (c) převodem jmění na společníka nebo (d) změnou právní formy.  

Obecné náleţitosti přeměny společnosti s ručením omezeným jsou uvedeny 

v ustanoveních § 17 aţ § 20 PřemZ. 

Přeměna společnosti s ručením omezeným musí být schválena valnou hromadou (viz 

ustanovení § 17 odst. 1 PřemZ.) s moţností dodatečného souhlasu společníka 

nepřítomného na valné hromadě nebo rozhodnutím společníků mimo valnou hromadu 

(ustanovení § 18 a § 19 PřemZ.).  

K přijetí takového rozhodnutí je potřeba alespoň tříčtvrtinová většina hlasů společníků 

přítomných na valné hromadě, přičemţ společenská smlouva můţe vyţadovat počet 

hlasů vyšší anebo splnění dalších poţadavků. O rozhodnutí valné hromady musí být 

pořízen notářský zápis, jehoţ přílohou je projekt přeměny.  

Projekt přeměny je právním podkladem pro provedení přeměny obchodní 

společnosti nebo druţstva, který vypracují statutární orgány zúčastněných obchodních 

společností nebo druţstev. Projekt přeměny musí mít písemnou formu a musí být 

schválen ve stejném znění všemi zúčastněnými obchodními společnostmi nebo druţstvy 

způsobem stanoveným zákonem, musí obsahovat zákonem poţadované údaje a musí 

být schválen ve znění, v jakém byl zveřejněn.49 

Pro jednotlivé typy přeměn stanoví zákon různé obligatorní náleţitosti rozhodnutí valné 

hromady, a proto tedy jen stručně: 

(a) Při vnitrostátní fúzi společnosti s ručením omezeným platí nutnost dodrţení 

informační povinnosti společníků.50 Náleţitosti valné hromady zanikající a 

nástupnické společnosti jsou pak konkretizovány v ustanoveních § 94 

a § 95 PřemZ. Kvórum pro přijetí rozhodnutí o schválení fúze je obecné, je tedy 

nutná tříčtvrtinová většina hlasů společníků přítomných na valné hromadě, přičemţ 

společenská smlouva můţe vyţadovat počet hlasů vyšší anebo splnění dalších 

poţadavků. Rozhodnutí valné hromady má obligatorně formu notářského zápisu.  

                                                 
49

 Srov. Hendrych, D., Fiala, J., Hrušáková, M. a kol.: Právnický slovník. 3. Vydání, Praha: C. H. Beck, 

2009. 
50

 Srov. Holejšovský, J.: Valné hromady společností s ručením omezeným. 1. vydání, str. 24 a str. 25, 

Praha: C. H. Beck, 2011. 



35 

 

Při vnitrostátní fúzi společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti je dle 

ustanovení § 156 PřemZ. poţadován souhlas všech společníků společnosti 

s ručením omezeným. 

Při přeshraniční fúzi se postupuje podle ustanovení § 201 a násl. PřemZ., přičemţ 

i rozhodnutí valné hromady týkající se přeshraniční fůze musí být pořízeno ve 

formě notářského zápisu. 

(b) Obecná ustanovení o převodu jmění na společníka obsahuje část čtvrtá, hlava první 

PřemZ. Zvláštní úprava pro společnost s ručením omezeným je pak obsaţena 

v ustanoveních § 349 aţ 353 PřemZ.  

Z těchto ustanovení vyplývá nutnost dodrţení informační povinnosti a náleţitostí 

valné hromady. Náleţitosti zanikající společnosti jsou stanoveny v ustanovení 

§ 353 PřemZ.  

Pro přijetí rozhodnutí o schválení fúze platí obecné kvórum – tříčtvrtinová většina 

hlasů společníků přítomných na valné hromadě, pokud společenská smlouva 

nevyţaduje počet hlasů vyšší anebo splnění dalších poţadavků. I zde je podmínkou 

forma notářského zápisu. 

(c) Pro rozhodnutí o rozdělení společnosti opět platí informační povinnost s tím, ţe 

náleţitosti valné hromady zanikající nebo rozdělované společnosti a valné hromady 

nástupnické společnosti jsou upraveny v ustanoveních § 286 a § 287 PřemZ. 

Pro přijetí rozhodnutí o rozdělení společnosti rozhoduje valná hromada podle 

obecných podmínek přeměny obchodních společností uvedených v ustanovení 

§ 17 PřemZ. V případě, ţe se rozdělení společnosti zúčastní anebo vznikne 

nástupnická společnost jiné právní formy, je rozhodnutí podmíněno souhlasem 

všech společníků společnosti.  

Souhlas všech společníků společnosti je také nutný v případech, kdy před dnem 

zápisu rozdělení do obchodního rejstříku nebyly plně splaceny všechny vklady 

v zanikající nebo nástupnické společnosti (viz ustanovení §316 PřemZ.).  

(d) O změně právní formy společnosti s ručením omezeným rozhoduje valná hromada 

podle obecných podmínek přeměny obchodních společností shora uvedených. 

Odchylkou je pak poţadavek na notářský zápis o rozhodnutí valné hromady v tom 

směru, ţe tento musí obsahovat jména společníků, kteří hlasovali proti schválení 

změny právní formy. Tito společníci pak mají právo ze společnosti vystoupit. 
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Z výše uvedeného je tedy patrné, ţe působnost valné hromady společnosti je sice 

primárně upravena v ustanoveních ObchZ., nicméně v případě rozhodování o fúzi, 

převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy se četně pouţije zákon o 

přeměnách, a to především ve stanovení náleţitostí valné hromady a způsobu přijímaní 

rozhodování.  

Zákon o přeměnách stanovuje kvórum přísnější, neţ by vyplývalo ze znění obchodního 

zákoníku. To je dáno především faktem, ţe rozhodnutí o přeměně je velmi citelným 

zásahem do práv a povinností společníků, které se svým rozsahem dotýká celého 

základního fungování společnosti. Potřebného zvýšení ochrany menšiny je tedy 

docíleno zvýšením kvóra potřebného pro přijetí takového rozhodnutí. Taková úprava je 

tedy ţádoucí a z pohledu menšinových společníků velmi přínosná.  

 

3.1.12 Schvalování koncernové smlouvy a smlouvy o tichém společenství 

 

Do základní působnosti valné hromady rovněţ patří i schvalování ovládací smlouvy, 

smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství (viz ustanovení § 125 odst. 

1, písm. l) ObchZ.). 

Zákonné ustanovení ohledně této působnosti valné hromady působí nesystémově, neboť 

je v něm obsaţeno jak schvalování koncernových smluv, tak smlouvy o tichém 

společenství, i kdyţ jde o dvě odlišné oblasti s rozdílným postupem schvalování.  

 

(i) Schvalování koncernové smlouvy 

Úprava koncernových smluv je obsaţena v ustanoveních § 190a aţ § 190j ObchZ.  

Schválit koncernovou smlouvu valnou hromadou je nutné bez ohledu na skutečnost, zde 

se jedná o osobu řízenou nebo řídící. 

Zákonnou úpravu ovládací smlouvy nalezneme v ustanovení § 190b ObchZ. Platí, ţe 

ovládací smlouva musí být uzavřena písemně a její schválení spadá do působnosti valné 

hromady. Pro rozhodnutí valné hromady o schválení ovládací smlouvy je nutná alespoň 

tříčtvrtinová většina hlasů přítomných společníků, nevyţaduje-li společenská smlouva 

počet hlasů vyšší (viz ustanovení § 125 odst. 1, písm l) a § 190d odst. 1 ObchZ.). 

Usnesení valné hromady o schválení koncernové smlouvy musí mít formu notářského 

zápisu.  
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V této souvislosti je zásadní otázka, kdy má být koncernová smlouva uzavřena – zda 

před schválením valnou hromadou nebo aţ po ní. Shoduji se s názorem J. Dědiče, ţe 

smlouva musí být uzavřena ještě před schválením valnou hromadou, neboť společníci 

potřebují znát smlouvu samu a ne pouze její návrh.
51

 

Tento závěr podle mého názoru vyplývá i z ustanovení § 190g odst. 1 ObchZ. 

Společníci totiţ mají právo seznámit se s koncernovou smlouvou (a nikoliv pouze 

s jejím návrhem) a také se znaleckými zprávami o smlouvě (bylo by tedy nelogické, aby 

znalec zkoumal pouhý návrh smlouvy, který se ještě můţe změnit).  

Do působnosti valné hromady rovněţ spadá souhlas s uzavřením dohody o změně nebo 

o zrušení ovládací smlouvy. Ohledně otázky uzavření dohody o změně nebo zániku 

platí stejné závěry, jako pro uzavírání koncernové smlouvy. Dohoda musí mít písemnou 

formu a její účinnost je vázána na souhlas valné hromady.  

Zákonnou úpravu smlouvy o převodu zisku nalezneme v ustanovení § 190a ObchZ. Pro 

smlouvu o převodu zisku se pouţijí společná ustanovení jako o ovládací smlouvě, tedy 

ustanovení § 190c aţ § 190j ObchZ.  

Všechna kritéria a závěry uvedené shora se proto vztahují i na schválení smlouvy 

o převodu zisku valnou hromadou, na souhlas valné hromady k dohodě o změně 

smlouvy o převodu zisku a na souhlas valné hromady k právnímu úkonu, na jehoţ 

základě se ruší smlouva o rozdělení zisku.  

V případě neschválení koncernové smlouvy valnou hromadou je dána absolutní 

neplatnost takové smlouvy (viz ustanovení § 190d odst. 1, věta první ObchZ.). 

 

(ii) Schvalování smlouvy o tichém společenství 

Zákonná úprava smlouvy o tichém společenství je obsaţena v ustanoveních § 673 aţ 

§ 681 ObchZ. Zde je smlouva o tichém společenství definována jako smlouva, kterou se 

zavazuje tichý společník poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se tím na jeho 

podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku po odečtení povinného 

přídělu do rezervního fondu, je-li podnikatel povinen tento fond vytvářet, vyplývající 

z podílu tichého společníka na výsledku podnikání.  

Tato smlouva vyţaduje písemnou formu a její přijetí podléhá schválení valné hromady. 

Ke schválení smlouvy o tichém společenství postačí prostá většina hlasů, pokud 

                                                 
51

 Srov. Dědič, J. in Dědič. J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. III. díl., 1. vydání, str. 2366, Praha: 

Polygon, 2002. 
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společenská smlouva nestanoví vyšší počet hlasů. Forma notářského zápisu není 

vyţadována.  

Souhlas valné hromady je nutný jak v případě, ţe je společnost v postavení podnikatele, 

tak v případě, ţe je v postavení tichého společníka. 

Rozdíl oproti koncernové smlouvě je v tomto případě v absenci zákonných ustanovení, 

které by upravovaly otázku změny smlouvy. Lze dovozovat, ţe pokud zákonodárce 

svěřil do působnosti valné hromady schválení přijetí smlouvy, pak je logicky do 

působnosti valné hromady také svěřeno schvalovat změny této smlouvy. To ostatně 

vyplývá i obecného smluvního principu, dle kterého pokud je k uzavření smlouvy 

potřeba určitá forma (či postup), pak jsou stejné podmínky kladeny i na změnu 

smlouvy.  

 

3.1.13 Schvalování smlouvy o výkonu funkce 

 

Do základní zákonné působnosti valné hromady patří i schvalování smlouvy o výkonu 

funkce (viz ustanovení § 125 odst. 1, písm. m) ObchZ.). 

Smlouva o výkonu funkce je zvláštním typem smlouvy, která upravuje závazkový 

právní vztah mezi společností a statutárním orgánem společnosti, v tomto případě 

jednatelem.  

Vztah mezi společností a jednatelem je vztahem, který se řídí ustanovením smlouvy 

o výkonu funkce, právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákona, anebo pokud není 

uzavřena smlouva o výkonu funkce, ustanovením § 66 odst. 2 ObchZ.   

Vztah mezi společností a jednatelem není vztahem pracovněprávním, i kdyţ má člen 

statutárního orgánu u společnosti pracovněprávní smlouvu. V takovém případě je dle 

judikatury Nejvyššího soudu potřeba, aby vnitřní předpis vymezil, které činnosti patří 

do obchodního vedení společnosti a které jsou výkonem pracovněprávního vztahu.
52

  

Společnost nemá povinnost smlouvu o výkonu funkce s jednatelem uzavírat, nicméně 

uzavření smlouvy o výkonu funkce lze s ohledem na právní jistotu obou subjektů 

doporučit. 

                                                 
52

 Srov. např. rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 963/2002, usnesení NS ČR sp. zn. 26 Cdo 781/2005 nebo 

rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky (dále jen „NSS ČR“) sp. zn. 3 Ads 119/2010. 
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Smlouva o výkonu funkce představuje smlouvu specifickou, která musí být uzavřena 

v písemné formě a musí být schválena valnou hromadou (viz ustanovení § 66 odst. 2 

ObchZ.). 

Obsahem této smlouvy jsou pak práva a povinnosti jednatele, přičemţ samozřejmě platí, 

ţe se nelze odchýlit od kogentních ustanovení obchodního zákoníku upravujících vztah 

valné hromady a jednatele. To ovšem nebráním tomu, aby ve smlouvě o výkonu funkce 

byly jednateli uloţeny povinnosti nad rámec jeho povinností plynoucích ze zákona. 

K přijetí usnesení valné hromady o schválení smlouvy o výkonu funkce je dle 

ustanovení § 127 odst. 3 ObchZ. nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných 

společníků, nevyţaduje-li společenská smlouva vyšší počet hlasů. Forma notářského 

zápisu není poţadována. 

Ze zákonné úpravy nevyplývá, zda je nutný předchozí souhlas valné hromady, či zda 

postačí souhlas následný. Z logiky věci však vyplývá, ţe postačí souhlas následný, 

neboť společníci na valné hromadě mají právo na předloţení smlouvy (uţ jen z té 

podstaty věci, aby se mohli seznámit s textem, který schvalují). Je proto praktické 

uzavřít smlouvu o výkonu funkce s odkládací podmínkou její účinnosti vázánou na 

udělení souhlasu valné hromady.  

Zvláštní případ představuje schvalování smlouvy o výkonu funkce u společností 

s jediným společníkem.  

Smlouvu o výkonu funkce je jménem společnosti oprávněn uzavřít jednatel coby 

statutární orgán společnosti. Pokud má společnost jediného společníka, který je zároveň 

jednatelem společnosti, se kterým má být smlouva o výkonu funkce uzavřena, pak tento 

jednatel tvoří obě strany smlouvy – coby jednatel jednající jako statutární orgán 

společnosti a jako člen statutárního orgánu, se kterým má být uzavřena smlouva o 

výkonu funkce. Obecný ochranný mechanismus (tedy povinnost schválit smlouvu o 

výkonu funkce valnou hromadou, v tomto případě rozhodnutím jediného společníka 

v působnosti valné hromady) je zde doplněn ustanovením § 132 odst. 3 ObchZ., které 

klade na takové rozhodnutí vyšší poţadavky notářského zápisu nebo takové rozhodnutí 

musí mít písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným 

legalizací.  
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3.1.14 Schvalování finanční asistence 

 

Do základní zákonné působnosti valné hromady rovněţ spadá schvalování finanční 

asistence podle ustanovení § 120a ObchZ. (viz ustanovení § 125 odst. 1, písm. n) 

ObchZ.). 

Finanční asistencí se rozumí poskytování finančních prostředků (půjček, úvěrů a záloh) 

obchodními společnostmi za účelem nabytí jejich vlastních akcií nebo obchodních 

podílů, případně poskytování zajištění finančních závazků vzniklých v souvislosti s 

nabytím jejich vlastních akcií nebo obchodních podílů.
53

 

V českém právním řádu se, aţ do novely obchodního zákoníku provedené zákonem 

č. 215/2009 Sb., na finanční asistenci pohlíţelo jako na operaci zakázanou.  

Finanční asistence je blíţe upravena v ustanovení § 120a ObchZ. U společnosti 

s ručením omezeným je finanční asistence povolena, pokud je poskytnuta za podmínek 

obvyklých v obchodním styku, nepřivodí společnosti bezprostředně úpadek a pokud 

společnost nevykazuje neuhrazené ztráty. Ustanovení o finanční asistenci mají kogentní 

povahu.  

Poskytnutí finanční asistence musí být schváleno valnou hromadou společnosti. 

K přijetí rozhodnutí o schválení či neschválení finanční asistence valnou hromadou je 

zapotřebí alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků, pokud 

společenská smlouva nestanoví poţadavek vyšší. Forma notářského zápisu není 

poţadována.   

Vzhledem k zákonné úpravě poskytnutí finanční asistence u společnosti s ručením 

omezeným není nutné, aby poskytnutí asistence připouštěla společenské smlouva 

společnosti. Je však moţné, aby byly ve společenské smlouvě upraveny podmínky 

poskytnutí finanční asistence nad rámec podmínek, které jsou uvedeny v ustanovení 

§ 120a odst. 1 ObchZ. 

Podmínky stanovené nad rámec výše uvedeného ustanovení mohou být stanoveny 

pouze ve společenské smlouvě společnosti. Valná hromada tak nemá ve své působnosti 

stanovení těchto podmínek usnesením dle ustanovení § 125 odst. 1, písm. n) ObchZ.  

                                                 
53

 Srov. Filip, V.: Finanční asistence. Právní rádce. [online], dostupný z WWW: 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-18321220-financni-asistence. 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-18321220-financni-asistence
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Zákon však samozřejmě dává valné hromadě moţnost změnit společenskou smlouvu 

společnosti a podmínky finanční asistence stanovit tímto způsobem. 

Toto zákonné ustanovení slouţí nejen k ochraně společnosti – k rozhodnutí o změně 

společenské smlouvy je potřeba kvalifikovaná většina hlasů; ale také k ochraně třetích 

osob – společenská smlouva společnosti je totiţ veřejně přístupný dokument uloţený ve 

sbírce listin, a tak se můţe jakákoliv osoba seznámit s podmínkami poskytnutí finanční 

asistence. 

 

3.2 Zákonná působnost valné hromady ve věcech dalších 

 

Valná hromada má mimo zákonné působnosti ve věcech základních také působnost ve 

věcech dalších. Touto zákonnou působností ve věcech dalších je myšlen takový okruh 

věcí, který do působnosti valné hromady svěřuje zákon v jiných ustanoveních, neţ 

v ustanoveních § 125 odst. 1, písm. a) aţ n) ObchZ.
54

   

 

3.2.1 Rozhodování o odměňování zaměstnance pověřeného obchodním 

vedením společnosti, který je zároveň statutárním orgánem 

 

Dnem 1.1.2012 nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku provedená zákonem 

č. 351/2011 Sb. Zákonná působnost valné hromady ve věcech dalších tím byla rozšířena 

o rozhodování o odměňování zaměstnance pověřeného obchodním vedením společnosti, 

který je zároveň statutárním orgánem (viz ustanovení § 66d odst. 3 ObchZ.). Působnost 

valné hromady rozhodovat o odměňování jednatele tímto rozšířením působnosti není 

dotčena. 

Z výše uvedeného ustanovení není jasné, zda je moţné pouţít princip, dle kterého 

jednateli nenáleţí odměna, přispěje-li k nepříznivým hospodářským výsledkům 

společnosti, i na odměňování zaměstnance pověřeného obchodním vedením společnosti. 

Domnívám se, ţe takový princip pouţít nelze. Do působnosti valné hromady je totiţ 

svěřeno rozhodování o odměňování zaměstnance pověřeného obchodním vedením 

                                                 
54

 Srov. Holejšovský, J.: Valné hromady společností s ručením omezeným. 1. vydání, str. 38, Praha: C. H. 

Beck, 2011. 
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společnosti – a na rozdíl od jednatele zákon neklade na zaměstnance povinnost 

vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. K tomu více výklad v kapitole 3.1.6. 

 

3.2.2 Rozhodování o zrušení rozhodnutí valné hromady o zrušení 

společnosti s likvidací 

 

Do zákonné působnosti valné hromady ve věcech dalších patří i rozhodování o zrušení 

rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací (viz ustanovení § 68 odst. 8 

ObchZ.). 

Pro přijetí rozhodnutí o zrušení rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti 

s likvidací musí být splněny tři základní podmínky
55

 - musí se jednat o společnost 

dobrovolně zrušenou s likvidací, která po vystoupení z likvidace můţe nadále existovat; 

dosud nebylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku a likvidátor nebyl 

jmenován soudem. Pokud by valná hromada rozhodla při nesplnění některé z těchto 

podmínek, usnesení valné hromady by bylo nicotné. 

Působnost valné hromady v této věci není dána, pokud byl likvidátor jmenován soudem. 

Dle ustanovení § 68 odst. 8 věta třetí ObchZ. v takovém případě působnost rozhodnout 

v této věci přechází na soud. Zákonný odkaz uvedený v tomto ustanovení se však jeví 

jako chybný – odkazuje se pouze na jmenování likvidátora dle ustanovení § 71 odst. 

3 poslední věta, odst. 4 a 7, správně by mělo jít i o jmenování dle ustanovení § 71 

odst. 1 ObchZ
56

 a měl by být v rámci novely zpřesněn.  

 

3.2.3 Rozhodování o obchodním podílu přešlém na společnost 

 

Do zákonné působnosti valné hromady ve věcech dalších patří i rozhodování o 

obchodním podílu přešlém na společnost (viz ustanovení § 113 odst. 5 a odst. 6 

ObchZ.). 

Pokud přejde obchodní podíl na společnost, tato má povinnost rozhodnout, jak s ním 

naloţí. Zákonem stanovená lhůta je 6 měsíců, působnost je dána valné hromadě.  

                                                 
55

 Srov. Dvořák, T.: Valná hromada s.r.o. 1. vydání,. str. 74, Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. 
56

 Srov. Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. 

vydání, str. 287, Praha: C. H. Beck, 2010. 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-513-1991-sb-obchodni-zakonik/cast-druha-hlava-i/#p-71
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-513-1991-sb-obchodni-zakonik/cast-druha-hlava-i/#p-71
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Společnosti jsou dány na výběr celkem tři moţnosti, jak s uvolněným podílem naloţit. 

Společnost můţe uvolněný podíl převést na někoho ze společníků nebo na třetí osobu. 

Souhlas valné hromady v takovém případě můţe být jak předchozí, tak následný.
57

 

Valná hromada společnosti rovněţ můţe rozhodnout, ţe uvolněný podíl převezmou 

společníci podle výše svých podílů. Třetí moţností je rozhodnutí valné hromady o 

sníţení základního kapitálu o výši vkladu připadajícímu na uvolněný obchodní podíl.
58

 

Z dikce zákona vyplývá, ţe společnost nemůţe zvolit jiný postup, jak naloţit 

s uvolněným podílem. Pokud by valná hromada zvolila postup jiný, bylo by takové 

usnesení nicotné. 

V případě, ţe valná hromada nerozhodne o naloţení s uvolněným podílem ve stanovené 

lhůtě, společnost musí být zrušena a zaniknout – dobrovolně rozhodnutím valné 

hromady (nebo společníků) nebo nedobrovolně rozhodnutím soudu o zrušení 

společnosti s likvidací.    

 

3.2.4 Schvalování převodu obchodního podílu 

 

Do zákonné působnosti valné hromady ve věcech dalších rovněţ patří schvalování 

převodu obchodního podílu (viz ustanovení § 115 odst. 1 a odst. 2 ObchZ.). 

Působnost valné hromady je zde rozdělena podle osoby, na kterou se obchodní podíl 

převádí.  

Pokud se obchodní podíl převádí na společníka, je zde souhlas valné hromady 

poţadován vţdy, pokud společenská smlouva nestanoví jinak.
59

 

V případě převodu obchodního podílu na osobu třetí je nutné, aby takový převod 

umoţňovala společenská smlouva. Působnost valné hromady je pak v této věci dána, 

pokud tak výslovně stanoví společenská smlouva – pokud společenská smlouva souhlas 

valné hromady nevyţaduje, působnost valné hromady dána není.  

                                                 
57

 Srov. Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 306/2008, Právní rozhledy, ročník 2009, číslo 

14, str. 520 a násl. 
58

 Přičemţ základní kapitál společnosti nesmí klesnout pod zákonem stanovenou minimální výši.  
59

 Společenská smlouva například můţe takové schválení převodu obchodního podílu svěřit do 

působnosti jiného orgánu společnosti. 
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Pokud tedy valná hromada přijme usnesení, i kdyţ společenská smlouva a svěřila tuto 

pravomoc do působnosti jiného orgánu, nebo pokud není zaloţena působnost 

společenskou smlouvu, jde o usnesení nicotné. 

Domnívám se, ţe současná právní úprava nedostatečně nutí valnou hromadu k aktivitě 

v situaci, kdy je valná hromada v otázce schvalování převodu obchodního podílu 

nečinná.  

V tomto směru dochází v zákoně o korporacích ke změně, neboť se stanovuje zákonná 

lhůta, ve které musí valná hromada schválit či neschválit převod obchodního podílu.
60

 

Takováto změna je dle mého názoru správná, neboť poskytuje společníkovi moţnost 

odejít ze společnosti bez nutnosti podávat návrh na zrušení účasti ve společnosti 

v soudním řízení. 

 

3.2.5 Schvalování rozdělení a zastavení obchodního podílu 

 

Do zákonné působnosti valné hromady ve věcech dalších patří rovněţ (i) schvalování 

rozdělení obchodního podílu (viz ustanovení § 117 odst. 1 ObchZ.) a (ii) zastavení 

obchodního podílu (viz ustanovení § 117 odst. 2 ObchZ.). 

 

(i) Schvalování rozdělení obchodního podílu 

Rozdělení obchodního podílu je moţné pouze při převodu nebo přechodu obchodního 

podílu. V případě, ţe by valná hromada udělila souhlas s rozdělením obchodního podílu 

při jiné příleţitosti, bylo by takové usnesení valné hromady rovněţ nicotné. 

Společenská smlouva můţe rozdělení obchodního podílu zakázat (viz ustanovení § 117 

odst. 2 ObchZ.). V takovém případě působnost valné hromady není dána a usnesení 

valné hromady by bylo nicotné.  

Pokud valná hromada udělí souhlas s převodem pouze části obchodního podílu, vychází 

se ze skutečného projevu vůle a souhlas s převodem části obchodního podílu tak 

zahrnuje i souhlas s rozdělením obchodního podílu.
61

 Takový závěr je dle mého názoru 

správný. 

                                                 
60

 Srov. ustanovení § 216 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 
61

 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 1 Odon 110/97, Soudní judikatura, ročník 

1999, číslo 3, str. 106. 
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(ii) Schvalování zastavení obchodního podílu 

Pro schvalování zastavení obchodního podílu platí, ţe pokud společenská smlouva 

vyţaduje k převodu obchodního podílu souhlas valné hromady, je souhlas valné 

hromady nutný i pro zastavení obchodního podílu. 

Pokud tak není stanoveno ve společenské smlouvě, valná hromada nemá právní 

povinnost souhlas udělit. 

Ztotoţňuji se s názorem odborné veřejnosti,
62

 ţe pokud dojde k zapsání zástavního 

práva do obchodního rejstříku (coţ by mělo za následek jeho vznik), aniţ by valná 

hromada udělila souhlas k zastavení obchodního podílu (a takový souhlas by byl na 

základě zákona a společenské smlouvy poţadován), zástavní právo nevznikne. 

 

3.2.6 Rozhodování o udělení a odvolání prokury 

 

Do zákonné působnosti valné hromady ve věcech dalších patří i rozhodování o udělení a 

odvolání prokury (viz ustanovení § 117 odst. 1 ObchZ.). 

Role prokuristy má nejblíţe k roli jednatele, nicméně prokura je udělována většinou za 

účelem organizace vnitřního chodu společnosti – mezi jeho úkoly můţe patřit například 

koordinace jednotlivých obchodních částí společnosti, kontrola dodrţování smluv apod. 

Jednatel je tedy statutárním orgánem jednajícím jménem společnosti, 

zatímco prokurista je zástupcem společnosti jednajícím za společnost v rámci úkonů 

týkajících se podniku.
63

  

I funkce prokuristy je činností vykonávanou za úplatu. Podmínky pro stanovení výše 

úplaty se řídí stejnými právními principy, jako v případě jednatele. Stejně platí i 

analogie s mandátní smlouvou, jak jsem blíţe uvedl v kapitole 3.1.6 této práce.
64

 

                                                 
62

 Srov. např. Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. 

vydání, str. 400, Praha: C. H. Beck, 2010 nebo Holejšovský, J.: Valné hromady společností s ručením 

omezeným. 1. vydání., str. 47, Praha: C. H. Beck, 2011. 
63

 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 55/99, uveřejněno v časopise Soudní rozhledy, 

ročník 2000, číslo 6, str. 170. 
64

 Tento závěr podporuje i Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 2713/2009 

dostupný také z WWW:  

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/5E0607CB31D7951BC

12577100073102E?openDocument. 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/5E0607CB31D7951BC12577100073102E?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/5E0607CB31D7951BC12577100073102E?openDocument


46 

 

Působnost valné hromady ve věci odměňování prokuristy není dána. To dovozuji 

z rozdílné dikce zákona, který výslovně svěřuje do působnosti valné hromady 

rozhodování o odměňování statutárního orgánu, členů dozorčí rady a likvidátorů, 

zatímco v zákonné úpravě týkající se prokuristy takové ustanovení uvedené není.
65

 

Odměňování prokuristy je tak v působnosti statutárního orgánu, pokud společenská 

smlouva nestanoví jinak nebo pokud si valná hromada působnost v této věci 

neatrahuje.
66

 

Rozhodnutí valné hromady o udělení prokury supluje plnou moc a jiţ tedy není nutné, 

aby jednatel uděloval plnou moc v podobě další listiny. Prokura je tedy udělena 

usnesením valné hromady, nicméně její účinky nastávají aţ jejím zápisem do 

obchodního rejstříku – jde o zápis konstitutivní. 

Limity prokury jsou stanoveny zákazem zcizovat nemovitosti a nemovitosti zatěţovat. 

V případě, ţe valná hromada uzná za vhodné prokuristovi tato oprávnění udělit, je nutné 

tak výslovně uvést při udělování prokury.  

K přijetí rozhodnutí valné hromady je nutná alespoň nadpoloviční většina hlasů 

přítomných společníků. Usnesení valné hromady nemusí mít formu notářského zápisu. 

Stanovení potřebného kvóra na udělení prokury na prostou většinu hlasů se jeví jako 

účelné jednak z důvodu podobnosti s funkcí jednatele a jednak z důvodu potřebné 

flexibility při udělování a odvolávání prokury. 

 

3.2.7 Rozhodování v souvislosti se zasedáním valné hromady 

 

Do zákonné působnosti valné hromady ve věcech dalších patří i rozhodování o 

schválení navrţeného programu zasedání valné hromady, doplnění programu zasedání 

valné hromady o záleţitost neuvedenou v pozvánce a volba předsedy a zapisovatele 

valné hromady (viz ustanovení § 129 odst. 3 ObchZ.) 

Do zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený 

společník.  

                                                 
65

 K tomu srov. rozdílnou dikci ustanovení § 125 odst. 1, písm. f), g) a i) ObchZ. a ustanovení § 125 

odst. 2 ObchZ.  
66

 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 986/2007, dostupné také z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1E31DD04C2F935A8C1257983005BC1

8C?openDocument&Highlight=0.  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1E31DD04C2F935A8C1257983005BC18C?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1E31DD04C2F935A8C1257983005BC18C?openDocument&Highlight=0
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Předseda valné hromady má povinnost podepsat (resp. právo odmítnout podepsat) 

notářský zápis či povinnost schválit (resp. právo neschválit) znění notářského zápisu.
67

 

Názorný příklad volby předsedy a zapisovatele valné hromady je uveden v Příloze č. 2, 

strana první. 

K přijetí rozhodnutí valné hromady o volbě předsedy a zapisovatele valné hromady 

stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků, pokud společenská smlouva 

nestanovuje kvórum vyšší.  

 

3.2.8 Rozhodování o omezení jednatelského oprávnění jednatele 

 

Rozhodování o omezení jednatelského oprávnění patří do výlučné zákonné působnosti 

valné hromady ve věcech dalších (viz ustanovení § 133 odst. 2 ObchZ.). 

Jednatelská oprávnění můţe omezit pouze společenská smlouva, stanovy nebo valná 

hromada (viz dtto.) 

Z dikce zákona vyplývá, ţe valná hromada můţe jednatelské oprávnění omezit, nikoliv 

zcela vyloučit (takové usnesení valné hromady by bylo nicotné). 

Dalším limitem působnosti valné hromady v této věci je nemoţnost omezit jednatelské 

oprávnění pouze některému z jednatelů. Jednatelské oprávnění totiţ náleţí statutárnímu 

orgánu jako celku a nikoliv jednotlivým členům tohoto orgánu.
68

 Takové usnesení valné 

hromady by rovněţ bylo nicotné. 

Omezení jednatelského oprávnění je nutno odlišit od způsobu jednání jednatelů. 

Omezení jednatelského oprávnění jednatele představuje například podmínění právního 

úkonu jednatele souhlasem valné hromady,
69

 způsob jednání pouze stanovuje způsob, 

jakým jednatelé jednají navenek společnosti. 

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné 

hromadě, pokud společenská smlouva nevyţaduje vyšší počet hlasů. Forma notářského 

zápisu není vyţadována. 

                                                 
67

 Dle ustanovení § 80b odst. 1, písm. m) a l) NotŘ. 
68

 Srov. shodně Dvořák, T.: Valná hromada s.r.o. 1. vydání,. str. 84, Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011. 
69

 Takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné, i kdyţ o něm takové osoby ví (viz ustanovení 

§ 13 odst. 5 ObchZ.). Tímto omezením je však vázán jednatel - pokud statutární orgán nebo jeho člen 

takové omezení poruší, vyplývá z tohoto porušení jejich odpovědnost (např. odpovědnost za škodu 

apod.).  
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3.2.9 Rozhodování o zásadách a pokynech pro statutární orgán 

 

Do zákonné působnosti valné hromady ve věcech dalších patří i rozhodování o zásadách 

a pokynech pro statutární orgán (viz ustanovení § 135 odst. 2 ObchZ. ve spojení 

s ustanovením § 194 odst. 4 ObchZ.). 

Otázku obchodního vedení a nemoţnosti jeho atrakce valnou hromadou rozebírám 

v kapitole 3.3 této diplomové práce. Omezím se proto na konstatování, ţe valná 

hromada není oprávněna dávat statutárnímu orgánu pokyny ohledně obchodního vedení 

a tuto pravomoc nemůţe ani atrahovat. 

Z postavení valné hromady coby nejvyššího orgánu společnosti vyplývá, ţe do její 

působnosti spadá rozhodování o zásadních otázkách činnosti a rozvoje společnosti. 

Rozlišit, co představuje obecný pokyn dle ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ. a co uţ je 

zásahem nedovoleným je však velmi obtíţné. Je proto vţdy nutné individuálně 

posuzovat, zda pokyn směřuje do roviny obecné a dovolené, či zda se jedná o 

omezování statutárního orgánu při kaţdodenním řízení společnosti (například usnesení 

valné hromady o změně předmětu podnikání společnosti je v rámci celkového 

směřování společnosti zcela jistě pokynem obecným, který je dán do působnosti valné 

hromady; zatímco pokyn valné hromady k rozšíření vozového parku společnosti o 

určitý počet vozidel je jiţ zcela jistě zásahem nedovoleným). 

Z výše uvedeného vyplývá obecný závěr, ţe valná hromada můţe udílet pokyny 

ohledně otázek koncepčních a obecných, nicméně udílení pokynů ve věcech 

obchodního vedení společnosti jí do působnosti svěřeno není. 

Pokud by valná hromada svým usnesením udělila pokyn, který by překračoval rámec 

ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ., jednalo by se o usnesení nicotné.   

  

3.2.10 Schvalování právních úkonů dle ustanovení § 196a ObchZ. 

 

Schvalování právních úkonů dle ustanovení § 196a ObchZ. spadá do zákonné  

působnosti valné hromady ve věcech dalších (viz ustanovení § 135 odst. 2 ObchZ.). 

Společnost můţe s předchozím souhlasem valné hromady a za podmínek obvyklých 

v obchodním styku uzavřít smlouvu o úvěru, půjčce nebo smlouvu darovací 
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s jednatelem, členem dozorčí rady, prokuristou, osobou, která je jménem společnosti 

oprávněna takovou smlouvu uzavřít nebo s  osobou blízkou uvedených osob. 

Zákonná definice osoby blízké je uvedena v ustanovení § 116 ObčZ. Definicí podmínek 

obvyklých v obchodním styku se podrobně zabývala judikatura – obecně lze podmínky 

běţné v obchodním styku charakterizovat podmínkami, aby právní úkon byl předmětem 

činnosti společnosti, plnění bylo v obchodní praxi v daném místě a čase obvyklé, aby 

plnění nebylo nepřiměřeně dlouhé a rovněţ aby ostatní smluvní ujednání byly v 

obchodní praxi obvyklé.
70

   

Předchozí souhlas valné hromady není zapotřebí, pokud se jedná o poskytnutí úvěru 

nebo půjčky ovládající osobou osobě ovládané (viz ustanovení § 196a odst. 2 ObchZ.). 

Jestliţe společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek za protihodnotu ve výši 

alespoň 10 % upsaného základního kapitálu ke dni nabytí od zakladatele; společníka; 

osoby jednající se společníkem nebo zakladatelem ve shodě; osoby uvedené 

v ustanovení § 196a odst. 1 ObchZ.; osoby ovládané kteroukoliv osobou shora 

uvedenou; nebo od osoby, se kterou společnost tvoří koncern, nebo na ně úplatně 

převádí majetek v hodnotě alespoň 10 % upsaného základního kapitálu ke dni převodu, 

musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného 

soudem. Pokud k tomuto nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí jej rovněţ 

schválit valná hromada.  

Povinnost znaleckého posudku i povinnost souhlasu valné hromady odpadá, jestliţe 

dochází k nabytí nebo zcizení majetku v rámci běţného obchodního styku, z podnětu 

nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu nebo dochází k nabytí nebo zcizení 

majetku na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném 

regulovanému trhu či v českém nebo zahraničním mnohostranném obchodním systému. 

Povinnost znaleckého posudku i povinnost souhlasu valné hromady rovněţ odpadá, 

pokud společnost nabývá majetek od společníka v rámci zvyšování základního kapitálu 

                                                 
70

 Závěry vyplývající z Rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Odo 613/2005; Rozsudku 

Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 3867/2007 a z Rozsudku Nejvyššího soudu České 

republiky sp. zn. 29 Cdo 4063/2007, dostupné také z WWW:  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9D6813FF00F2CD77C1257983005AF5

BB?openDocument&Highlight=0,  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/606FB6F0E8F0B3B3C1257983005B677

3?openDocument&Highlight=0 a  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FB74F2D97A98DDFDC1257983005AE

044?openDocument&Highlight=0.  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9D6813FF00F2CD77C1257983005AF5BB?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9D6813FF00F2CD77C1257983005AF5BB?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/606FB6F0E8F0B3B3C1257983005B6773?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/606FB6F0E8F0B3B3C1257983005B6773?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FB74F2D97A98DDFDC1257983005AE044?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FB74F2D97A98DDFDC1257983005AE044?openDocument&Highlight=0
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společnosti nebo společník nabývá majetek od společnosti v rámci sniţování základního 

kapitálu společnosti.
71

 

Souhlasím s názorem převaţujícím u odborné veřejnosti, ţe souhlas valné hromady dle 

ustanovení § 196a odst. 3 můţe být jak předběţný, tak i následný.
72

 Nedostatek 

souhlasu valné hromady totiţ způsobuje neúčinnost smlouvy, nikoliv její neplatnost – 

souhlas valné hromady tedy můţe být udělen i následně. 

Souhlas valné hromady je rovněţ vyţadován, jestliţe společnost bezúplatně převádí 

svůj majetek společníkovi (viz ustanovení § 196a odst. 4 věta druhá ObchZ.). 

Domnívám se, ţe tato právní úprava není zcela logická. Chybí zde totiţ jakékoliv 

vymezení hodnoty daru, na který se vztahuje předchozí souhlas valné hromady. Pokud 

bychom se drţeli striktně litery zákona, jakékoliv darování (a to i daru zcela bagatelní 

hodnoty) by vyţadovalo souhlas valné hromady. Domnívám, ţe uvedením hodnoty 

daru, u kterého by byl nutný souhlas valné hromady, by bylo úpravou vhodnější a stále 

by vyhovovalo smyslu tohoto ustanovení – chránit majetek společnosti. 

Souhlas valné hromady je rovněţ vyţadován, pokud společnost poskytuje zajištění 

závazků osobám uvedeným v ustanovení § 196a odst. 1 a odst. 2 ObchZ. Souhlas valné 

hromady však není nutný, pokud takové zajištění závazků poskytuje osoba ovládající 

osobě ovládané.   

 

3.2.11 Určení osoby auditora 

 

Do zákonné působnosti valné hromady ve věcech dalších spadá i určení osoby auditora 

(viz ustanovení § 17 odst. 1 AudtZ.). 

Valná hromada určuje auditora v případech, kdy má společnost povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem. Jedná se o působnost valné hromady nevýlučnou – pokud 

auditora neurčí valná hromada, určuje ho dozorčí rada (je-li zřízena).  

V případě, ţe valná hromada neurčí auditora a společnost nemá zřízenou dozorčí radu, 

nebo v případech, ţe auditora neurčí valná hromada ani dozorčí rada, má povinnost určit 
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 Srov. Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. 

vydání, str. 733, Praha: C. H. Beck, 2010 
72

 Srov. např. Holejšovský, J.: Valné hromady společností s ručením omezeným. 1. vydání., str. 58, Praha: 

C. H. Beck, 2011 nebo Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. 

Komentář. 13. vydání, str. 733 a násl., Praha: C. H. Beck, 2010. 



51 

 

osobu auditora statutární orgán. Dovozuji tak ze zákonné povinnosti společnosti ověřit 

účetní závěrku auditorem – coţ je v zákonem stanovených případech povinnost uloţená 

bez výjimek. Pokud by tedy statutární orgán osobu auditora neurčil, společnost by 

povinnost ověřit účetní závěrku auditorem de facto obešla. 

Působnost valné hromady v případech, kdy společnost nemá povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem, je dána v případě, ţe je tak stanoveno ve společenské 

smlouvě. 

 

3.3 Působnost valné hromady založená společenskou smlouvou, 

stanovami a usnesením valné hromady 

 

Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným můţe být zaloţena 

společenskou smlouvou, která na valnou hromadu přenese rozhodování o dalších 

otázkách (viz ustanovení 125 odst. 1, písm. o) ObchZ.). 

U stanov vyvstává otázka, zda mohou i ony zaloţit působnost valné hromady. Stanovy 

primárně upravují vnitřní organizaci společnosti a rozvádějí některé záleţitosti uvedené 

ve společenské smlouvě (viz ustanovení § 110 odst. 2 ObchZ.). Z tohoto ustanovení 

nevyplývá, ţe by stanovy mohly zaloţit působnost valné hromady.  

Zastávám však názor, ţe stanovy mohou zaloţit působnost valné hromady, a to 

především ze dvou důvodů. Zaprvé zákon rozšíření působnosti valné hromady 

stanovami výslovně nezakazuje a zadruhé alespoň v jednom případě dokonce s takovým 

rozšířením působnosti valné hromady zákon počítá.
73

 Lze tedy dovodit, ţe stanovy 

mohou rozšířit působnost valné hromady společnosti v mezích daných společenskou 

smlouvou. 

Působnost valné hromady můţe být zaloţena i vlastním usnesením valné hromady (viz 

ustanovení § 125 odst. 3 ObchZ.) Tímto ustanovením vzniká konkurenční postavení 

valné hromady a ostatních orgánů společnosti, především pak jednatele. Limit tohoto 

oprávnění valné hromady tvoří zákaz rozhodování o těch záleţitostech, o kterých podle 

kogentního ustanovení zákona valná hromada rozhodovat nemůţe – s přihlédnutím k 

ustanovení § 135 odst. 2 ObchZ. pak ve vztahu k jednateli vyplývá, ţe tento konkrétní 

                                                 
73

 Jedná se o omezení jednatelského oprávnění jednatele, které můţe být obsaţeno i ve stanovách 

společnosti. 
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zákaz má za důsledek nemoţnost atrahovat jednatelské oprávnění jednatele.
74

 Usnesení 

valné hromady by v takovém případě bylo nicotné. 

Do působnosti valné hromady rovněţ nemůţe být atrahováno obchodní vedení 

společnosti na úkor jednatele. To vyplývá z ustanovení § 135 odst. 2, který odkazuje na 

úpravu představenstva akciové společnosti (konkrétně ustanovení § 194 odst. 4 

ObchZ.), ze kterého lze dovodit, ţe jednateli není nikdo oprávněn udělovat pokyny 

ohledně obchodního vedení společnosti, nestanoví-li zákon jinak.  

V odborné literatuře se vyskytl názor, ţe ustanovení § 125 odst. 3 ObchZ. by mohlo být 

právě touto poţadovanou zákonnou úpravou, která je nutná k prolomení principu 

uvedenému v ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ.75 

Takový názor je však menšinový76 a nesdílí ho ani autor této diplomové práce. 

Domnívám se, ţe ustanovení § 125 odst. 3 ObchZ. takovou zákonnou úpravou není a 

tudíţ si valná hromada nemůţe přisvojit obchodní vedení společnosti z důvodů 

uvedených výše. Tento závěr dle mého názoru vyplývá i z postavení statutárního orgánu 

coby orgánu jednatelského a řídícího – obchodní vedení společnosti tedy musí být 

logicky svěřeno do jeho působnosti. Usnesení valné hromady překračující výše uvedené 

limity by bylo nicotné a jednatel by jím nebyl vázán.  

Další otázkou spadající do působnosti valné hromady zaloţené společenskou smlouvou, 

je moţnost či nemoţnost navázat dědění obchodního podílu na omezující podmínku 

(např. zda lze ve společenské smlouvě stanovit, ţe dědění obchodního podílu je 

přípustné se souhlasem valné hromady). K této otázce se vyjádřil Nejvyšší soud, který 

judikoval, ţe společenská smlouva můţe podmínit přechod obchodního podílu na 

právního nástupce souhlasem valné hromady, nicméně nemůţe vyţadovat, aby se 

právní nástupce o své dědictví přihlásil.77 

Z citovaného usnesení vyplývá, ţe společenská smlouva můţe stanovit omezující 

podmínky a tím zaloţit působnost valné hromady v této věci.  
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 Srov. Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. 

vydání, str. 427, Praha: C. H. Beck, 2010.  
75

 Srov. výklad Holejšovský, J.: Valné hromady společností s ručením omezeným. 1. vydání., str. 65, 

Praha: C. H. Beck, 2011. 
76

 Srov. názory např. Štenglová, I. in Bartošíková, M., Štenglová, I.: Společnost s ručením omezeným, 2. 

vydání., str. 194, Praha: C. H. Beck, 2006 nebo Dědič, J. in Dědič. J. a kol.: Obchodní zákoník. 

Komentář. II. díl., 1. vydání, str. 1099, Praha: Polygon, 2002. 
77

 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 573/2006, dostupné také z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/806BB59C5DA8707EC1257983005B15

AB?openDocument&Highlight=0.  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/806BB59C5DA8707EC1257983005B15AB?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/806BB59C5DA8707EC1257983005B15AB?openDocument&Highlight=0
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4. Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat současnou právní úpravu týkající se 

působnosti valné hromady, určit problematické oblasti a navrhnout změny právní 

úpravy dle vlastních závěrů formulovaných v této práci.  

V předkládané práci jsem pracoval s rozborem textu zákona, odborné literatury a také 

poměrně značného mnoţství judikátů, které jsou k této problematice k dispozici. 

V několika případech také odkazuji na novou právní úpravu – zákon o obchodních 

společnostech a druţstvech. 

Domnívám se, ţe analýza současné právní úpravy byla provedena, s ohledem na 

stanovený rozsah práce, vcelku zevrubně. Po krátkém historickém vývoji relevantní 

právní úpravy a po úvodu do problematiky společnosti s ručením omezeným jsem 

pracoval nejen s obchodním zákoníkem, coby normou stěţejní pro tuto práci, ale také se 

zákonem o auditorech, občanským zákoníkem, zákonem o notářích a jejich činnosti, 

zákonem o přeměnách obchodních společností a druţstev a dalšími normami. 

Při určování problematických pasáţí a navrhování změn právní úpravy jsem vyslovoval 

své závěry a argumentoval s názory uvedenými v odborné literatuře. Mimo jiné jsem 

například upozornil na nepřesnou dikci obchodního zákoníku při pouţívání termínu 

„valná hromada;“ uvedl jsem připomínky k uspořádání ustanovení § 125 obchodního 

zákoníku, přičemţ jsem navrhl jiný způsob jeho členění; zaujal jsem názor totoţný 

s názorem Nejvyššího soudu ohledně problematiky vyplácení tantiém; podal jsem 

výklad termínu „nepříznivý hospodářský výsledek;“ s pouţitím prakticky získaných 

zkušeností jsem navrhl změnu zákona při zvýšení základního kapitálu jediným 

společníkem apod. Své závěry jsem se vţdy snaţil podloţit relevantními právními 

názory a argumenty. 

Předkládaná práce tak představuje komplexní rozbor působnosti valné hromady, ve 

které jsem vyslovil své úvahy a formuloval vlastní závěry. 
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Příloha č. 1 – Vývoj počtu společností s ručením omezeným 

v České republice 

 

 

 

 
 

 

Data: Právnické osoby podle vybraných právních forem. In Statistická ročenka České 

republiky 2011 [online]. Český statistický úřad, 2011. Dostupné také z WWW: 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/0001-11-2010-1200 

  

Grafika: autor 
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Příloha č. 2 – Vzorový notářský zápis 

 

Strana první                                                                                  

                                                                                                       NZ 123/2011 

                                                                                                       N   123/2011 

Stejnopis 

Notářský zápis 

 

sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Na Příkopě 12 dne prvního ledna roku dvou 

tisícího jedenáctého (1.1.2011) mnou JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze o         

r o z h o d n u t í  o r g á n u  p r á v n i c k é  o s o b y , a sice valné hromady  

KVĚTINKA PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Dlouhá 1, PSČ 110 00, IČ 123 

45 678.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                  

I. 

Ve 13.30  hod. se dostavili:------------------------------------------------------------------------- 

Jan Zodpovědný, nar. 1.1.1981, bytem Praha 1, Dlouhá 1 – společník a jednatel--------- 

Petr Zručný, nar. 2.2.1982, bytem Brno, Česká 1 – společník------------------------------- 

jejichţ totoţnost byla zjištěna z úředních průkazů,---------------------------------------------- 

 

a předloţili-------------------------------------------------------------------------------------------- 

výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vloţka 

12345 a čestně prohlásili, ţe tento výpis je pravý a platný a obsahuje aktuální stav údajů 

o společnosti - z tohoto výpisu byla osvědčena existence shora uvedené právnické 

osoby,-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

společenskou smlouvu společnosti ze dne 10.2.2004  a čestně prohlásili, ţe jde o  úplné 

aktuální znění společenské smlouvy.--------------------------------------------------------------  

 

Dále přítomní prohlásili, ţe všichni společníci jsou k právním úkonům zcela způsobilí a 

ţe se vzdávají způsobu a lhůty ke svolání valné hromady.------------------------------------- 

 

Vyhlásili, ţe valná hromada je usnášení schopná, způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť  

se jí účastní společníci, kteří mají 100% hlasů.-------------------------------------------------- 

 

Nato byl jednomyslně Jan Zodpovědný zvolen předsedou valné hromady a Petr Zručný 

zapisovatelem.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na základě shora uvedených zjištění já, notářka, prohlašuji, ţe formality a právní 

jednání k nimţ byla společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné 

hromady byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a společenskou smlouvou 

společnosti.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. 

Nato předsedající vyhlásil, ţe na programu jednání valné hromady je rozhodnutí o 

změně společenské smlouvy společnosti, kteréţto rozhodnutí je v působnosti valné 

hromady dle  § 125 odst. 1, písm. d) obchodního zákoníku a článku IX. společenské 

smlouvy.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Strana druhá 

 

Předsedající valné hromady přednesl tento návrh  r o z h o d n u t í :----------------------- 

 

Valná hromada mění společenskou smlouvu společnosti takto:-------------------------- 

 

A/ V článku II. společenské smlouvy se dosavadní sídlo společnosti nahrazuje 

sídlem tímto: Odolena Voda.----------------------------------------------------------------------- 

 

B/ V článku IV. společenské smlouvy se dosavadní předměty podnikání nahrazují 

předmětem tímto:------------------------------------------------------------------------------------ 

Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ š ţivnostenského zákona.----------- 

 

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. Já, notářka, jsem se přesvědčila 

pohledem a předsedající valné hromady vyhlásil, ţe shora uvedené rozhodnutí bylo 

přijato jednomyslně, tj. 100 % hlasů (potřebná většina byla dvě třetiny hlasů). Pro přijetí 

rozhodnutí tedy hlasovali všichni společníci, tj. Jan Zodpovědný a Petr Zručný.----------- 

 

Dne 1.1.2011 v Praze 1, Na Příkopě 12 bylo rozhodnutí o změně společenské 

smlouvy přijato.------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Já, notářka, na ţádost KVĚTINKA PRAHA, spol. s r.o. osvědčuji, ţe tato právnická 

osoba vykonala právní jednání jejichţ výsledkem je přijetí shora uvedeného rozhodnutí 

a přitom splnila formality potřebné pro jeho přijetí. Shora uvedené rozhodnutí bylo 

přijato a potvrzuji, ţe obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a 

společenskou smlouvou společnosti.-------------------------------------------------------------- 

 

III. 

Nato předsedající valné hromady  vyhlásil, ţe  na programu jednání valné hromady je 

rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, kteréţto rozhodnutí je 

v působnosti valné hromady dle  § 125 odst.1 , písm. e) obchodního zákoníku a článku 

IX. a XI. společenské smlouvy.-------------------------------------------------------------------- 

 

Předsedající valné hromady přednesl tento návrh  r o z h o d n u t í :----------------------- 

 

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z 200.000 Kč, 

slovy dvě stě tisíc korun českých, o 7.420.000 Kč, slovy sedm milionů čtyři sta 

dvacet tisíc korun českých, na 7.620.000 Kč, slovy sedm milionů šest set dvacet tisíc 

korun českých, a to peněžitými vklady, s tím, že všichni dosavadní společníci se 

vzdávají přednostního práva k převzetí závazku na zvýšení vkladů poměrně 

k vkladům dosavadním a souhlasí s tím, aby závazky k novým vkladům převzaly 

tyto osoby:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jakub Nový, nar. 3.3.1983, bytem Odolena Voda, V Malém háji 353, který je oprávněn 

převzít závazek k novému vkladu ve výši 20.000 Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, a 

splatit částku 20.000 Kč do podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do 

obchodního rejstříku, nejpozději však do dvou měsíců ode dne dnešního.------------------ 
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Strana třetí 

 

Zentralbank SA se sídlem Švýcarská konfederace, Zürich, Hauptstraße 25, registrační 

číslo CH-123.4.567.891-0, která je oprávněna převzít závazek k novému vkladu ve výši 

7.400.000 Kč, slovy sedm milionů čtyři sta  tisíc korun českých, a splatit částku 

7.400.000 Kč do podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního 

rejstříku, nejpozději však do dvou měsíců ode dne dnešního.--------------------------------- 

 

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. Předsedající valné hromady 

vyhlásil a notářka se přesvědčila pohledem, ţe shora uvedené rozhodnutí o zvýšení 

základního kapitálu bylo přijato jednomyslně,  tj. 100 % hlasů (potřebná většina byla 

dvě třetiny hlasů). Pro přijetí tedy hlasovali všichni společníci, tj. Jan Zodpovědný a 

Petr Zručný.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dne 1.1.2011 v Praze 1, Na Příkopě 12 bylo rozhodnutí o zvýšení základního 

kapitálu přijato.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Já, notářka, na ţádost KVĚTINKA PRAHA, spol. s r.o. osvědčuji, ţe tato právnická 

osoba vykonala právní jednání jejichţ výsledkem je přijetí shora uvedeného rozhodnutí 

a přitom splnila formality potřebné pro jeho přijetí. Shora uvedené rozhodnutí bylo 

přijato a potvrzuji, ţe obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy 

a společenskou smlouvou společnosti.------------------------------------------------------------ 

 

IV. 

Nato předsedající vyhlásil, ţe na programu jednání valné hromady je rozhodnutí o 

udělení souhlasu k rozdělení a převodu obchodního podílu, kteréţto rozhodnutí je 

v působnosti valné hromady dle § 115 a § 117 obchodního zákoníku a článku VI. 

společenské smlouvy.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Předsedající valné hromady přednesl tento návrh  r o z h o d n u t í :----------------------- 

 

Valná hromada uděluje souhlas k rozdělení obchodního podílu společníka Jan 

Zodpovědný, kterýţto obchodní podíl odpovídá vkladu na základním kapitálu ve výši 

100.000 Kč, na obchodní podíl odpovídající vkladu na základním kapitálu ve výši 

80.000 Kč a 20.000 Kč a souhlas k převodu rozdělením vzniklého obchodního podílu 

odpovídajícího vkladu na základním kapitálu ve výši 20.000 Kč na tuto osobu: Jakub 

Nový, nar. 3.3.1983, bytem Odolena Voda, V Malém háji 353, s tím, ţe obchodní podíl 

odpovídající vkladu na základním kapitálu ve výši 80.000 Kč Jan Zodpovědný 

ponechává.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. Já, notářka, jsem se přesvědčila 

pohledem a předsedající valné hromady vyhlásil, ţe shora uvedené rozhodnutí bylo 

přijato jednomyslně, tj. 100 % hlasů (potřebná většina byla nadpoloviční většina hlasů). 

Pro přijetí tedy hlasovali všichni společníci.----------------------------------------------------- 

 

Dne 1.1.2011 v  Praze 1, Na Příkopě 12 bylo rozhodnutí o udělení souhlasu 

s rozdělením převodem obchodního podílu přijato.----------------------------------------- 
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Strana čtvrtá 

 

Já, notářka, na ţádost KVĚTINKA PRAHA, spol. s r.o. osvědčuji, ţe tato právnická 

osoba vykonala právní jednání jejichţ výsledkem je přijetí shora uvedeného rozhodnutí 

a přitom splnila formality potřebné pro jeho přijetí. Shora uvedené rozhodnutí bylo 

přijato a potvrzuji, ţe obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a 

společenskou smlouvou společnosti.-------------------------------------------------------------- 

 

Tento notářský zápis byl mnou sepsán, přítomnými přečten, v celém svém rozsahu 

schválen a přede mnou, notářkou, předsedou valné hromady vlastnoručně podepsán.---- 

 

Jan Zodpovědný v.r.                                    L.S.              JUDr. Miluše Peterková 

                                                                                                   notářka v.r. 

 

 

 

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu úplně souhlasí s originálem notářského 

zápisu. Tento stejnopis určený pro společnost byl vyhotoven dne 1.1.2011.----------------- 

 

 

 

 

 

  



59 

 

Seznam zkratek 
 

 

- AudtZ. zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých  

zákonů, v platném znění 

- ČR  Česká republika 

- dtto.  tamtéţ 

- ObchZ. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

- ObčZ.  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

- NotŘ.  zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),  

v platném znění 

- NS ČR Nejvyšší soud České republiky 

- NSS ČR Nejvyšší správní soud České republiky 

- NZ  notářský zápis 

- PřemZ. zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a  

druţstev, v platném znění 

- SRN  Spolková republika Německo 

- ÚčZ.  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

- VS Praha Vrchní soud v Praze 
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Shrnutí: Působnost valné hromady společnosti s ručením 

omezeným 

 

Tato diplomová práce analyzuje současnou právní úpravu působnosti valné hromady 

společnosti s ručením omezeným, určuje její problematické oblasti a navrhuje změny 

právní úpravy dle závěrů formulovaných v této práci. 

Práce se skládá ze tří celků a dvou příloh.  

První celek tvoří úvod práce, který je věnován společnosti s ručením omezeným obecně. 

Stručně zde popisuji historický vývoj, právní úpravu společnosti a zabývám se téţ 

orgány společnosti. 

Druhá část práce je věnována valné hromadě obecně.  

Třetí část tvoří těţiště práce. V této části se zabývám obecným rozdělením působnosti 

valné hromady a detailním rozborem jednotlivých okruhů záleţitostí svěřených do 

působnosti valné hromady. Důkladně se věnuji danému tématu a rozebírám dopady 

současné právní úpravy na praxi. Zároveň se zabývám rozdílnými právními názory na 

toto téma a zaujímám k nim vlastní stanovisko. Tato část je rozdělena do tří větších 

celků, a sice na Základní zákonnou působnost valné hromady, Zákonnou působnost 

valné hromady ve věcech dalších a Působnost valné hromady zaloţenou společenskou 

smlouvou, stanovami a usnesením valné hromady. 

Na konci práce shrnuji své závěry vyslovené v této diplomové práci. 

Součástí diplomové práce je také shrnutí v českém a anglickém jazyce spolu 

s klíčovými slovy v obou jazycích. 

 

Klíčová slova: působnost valné hromady, společnost s ručením omezeným 
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Abstract: Competencies of the General Meeting of a Limited 

Liability Company 

 

The submitted paper analyses the current legal regulation regarding the competencies of 

the general meeting of a limited liability company; focuses on regulation´s problematic 

parts; and suggests legal changes based on the conclusions drawn in this paper. 

The paper consists of three major parts and two appendixes.  

The first part provides the general information about a limited liability company. I 

briefly summarize the historical development, legal regulation and main bodies of a 

limited liability company.  

The second part focuses on the general meeting of a Limited Liability Company in 

general. 

The third part constitutes the main body of this paper. It focuses on general 

classification of competencies of the general meeting. It also deals in detail with 

individual matters entrusted in the general meeting´s competencies. The competencies 

of the general meeting are covered into detail in each sub article. The connection 

between law and real life is also examined quite thoroughly. This part deals with 

different legal opinions regarding this topic and I draw my own conclusions here. This 

part is divided into three main articles – The basic legal competencies of the general 

meeting; Competencies of the general meeting in other matters; and Competencies of 

the general meeting based on Limited Liability Agreement, Status or General Meeting 

Resolution. 

At the end, I sum up my conclusions drawn in this paper. 

Abstracts in Czech and English languages are also included together with key words in 

both above mentioned languages. 

 

Key words: competencies of the general meeting, Limited Liability Company  


