
Resumé: 

 

Téma předkládané práce jsem si zvolila v návaznosti na svou diplomovou práci, ve 

které jsem se zabývala obecně právy a povinnostmi společníků ve společnosti s ručením 

omezeným. Jednou z hlavních povinností společníka společnosti s ručením omezeným je 

právě povinnost vkladová. Při studiu této problematiky mě zaujala právě relativně viditelná a 

diskutovaná změna výše minimálního vkladu do společnosti, kterou přináší zákon o 

obchodních korporacích. Tato navrhovaná změna souvisí s diskusemi o funkci základního 

kapitálu ve společnosti s ručením omezeným a odklonu od jeho garanční funkce.  

Zákon o obchodních korporacích tak zachovává a dovoluji si tvrdit, že dokonce ještě 

více podporuje zákonodárcem zamýšlenou povahu společnosti s ručením omezeným jako 

povahu formy společnosti, která má být zakládána s minimálními požadavky tam, kde již 

nepostačuje podnikání ve formě živnosti. Právě levné a jednoduché založení má této 

společnosti napomoci uspět v soutěži právních řádů. Ačkoli jinak se zákon o obchodních 

korporacích snaží o promyšlenou a umírněnou implementaci evropského práva, právě snížení 

vkladové povinnosti společníků společnosti s ručením omezeným a odklon od ochranné 

funkce základního kapitálu je v souladu s moderními tendencemi jiných evropských právních 

řádů.     

Práce je tvořena dvěma vzájemně na sebe navazujícíma kapitolama. V první kapitole 

popisuji a s pomocí odlišností od ostatních forem společností charakterizuji společnost 

s ručením omezeným. V druhé kapitole detailně rozebírám hlavní aspekty vkladu do 

základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a to jak před jejím vznikem, tak 

v průběhu její existence. Zcela záměrně jsem pak z důvodu přiměřené délky práce opomenula 

vkladovou povinnost společníků do společnosti mimo základní kapitál. Právě propojenost 

vkladů do základního kapitálu a jeho funkce mě vedla k tomu, abych se věnovala i 

problematice základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a jeho ustupující ochranné 

funkce.  

Cílem mé práce je právě charakteristika společnosti s ručením omezeným, vkladu do 

základního kapitálu společnosti. Právě proto, že jedním z hlavních důvodů, proč je společnost 

s ručením omezeným řazena teoretiky k společnostem kapitálovým, je meritem  této práce 

vkladová povinnost jejích společníků                                              a tvorba základního 

kapitálu, problematika vkladů do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Obě 



kapitoly mají na sebe navazovat a tvořit logický celek, který popisuje dnešní i budoucí úpravu 

vkladové povinnosti do společnosti s ručením omezeným.  

Předkládaná práce nemá být pouhým výčtem pozitiv zákona o obchodních 

korporacích, nicméně většinu navrhovaných změn vnímám pozitivně a zákon hodnotím velmi 

kladně. Ačkoli jedním z hlavních charakteristických rysů kapitálových společností je 

povinnost společníků vložit do společnosti vklady a vytvořit její základní kapitál, zákon o 

obchodních korporacích společnost s ručením omezeným přímo zařazuje mezi kapitálové 

společnosti. Proto tvrdím, že snížení vkladové povinnosti do základního kapitálu společnosti 

s ručením omezeným na minimum a ústup garanční funkce základního kapitálu, jak je vidět, 

společnosti s ručením omezeným nijak neuškodil, její povahu nijak dramaticky nezměnil a 

zároveň tak má větší šanci uspět v soutěži právních řádů. 

 


