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OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI KAPITÁLOVÉ 

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

 Kapitálová obchodní společnost 

 Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a 

nerozdílně do výše nesplněné vkladové povinnosti 

zapsané v obchodním rejstříku 

 Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu 

na tento podíl připadající k výši základního kapitálu 

 Společenská smlouva může připustit vznik různých 

druhů podílů – základní (nejsou s ním spojena žádná 

zvláštní práva a povinnosti)  a další druhy, se 

kterými jsou vždy spojena stejná práva a 

povinnosti 

 Různé druhy podílů a jejich obsah určuje společenská 

smlouva 



OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI KAPITÁLOVÉ 

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

 Podíl společníka může představovat kmenový 

list (upravuje společenská smlouva) 

 Kmenový list lze vydat k podílu, jehož 

převoditelnost není omezena 

 Kmenový list je cenný papír, nemůže být veřejně 

nabízen nebo přijat k obchodování 

 Kmenový list nelze vydat v zaknihované podobě 

 Pokud společnost vydala kmenové listy, zapisuje 

se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl 

kmenový list vydán a číslo kmenového listu (v 

seznamu společníků) 



OBSAH KMENOVÉHO LISTU 

Označení - kmenový list 

Identifikace společnosti 

Výše vkladu připadající na 
podíl 

Identifikace společníka 

Označení podílu, k němuž je 
kmenový list vydán 

Označení kmenového listu, jeho 
číslo a podpis jednatele 



OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI KAPITÁLOVÉ 

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

 Společníci se zapisují do seznamu společníků, který 

vede společnost 

 Do seznamu se zapisuje: 

 Jméno a bydliště nebo sídlo společníka 

 Podíl společníka, označení podílu 

 Výše vkladu odpovídající podílu 

 Počet hlasů náležející k podílu 

 Povinnost příplatku na základní kapitál 

 Den zápisu do seznamu 

 Údaje ze seznamu smí společnost používat jen pro své 

potřeby ve vztahu ke společníkům, za jiným účelem 

jen se souhlasem společníků, kterých se údaje týkají. 

 



SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI 

 

Založení 

Zakládá se uzavřením společenské 

smlouvy 

Společenská smlouva může být měněna 

dohodou společníků (formou veřejné 

listiny) nebo rozhodnutím valné hromady 

popř. rozhodnutím jednatele (veřejná 

listina) 



SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI 

Osobní údaje a bydliště členů orgánů 

Určení správce vkladu 

Ocenění nepeněžitých vkladů 

Určení druhů podílů a práv a povinností s nimi spojených 

Výše ZK, výše vkladu připadající na podíl 

Vkladová povinnost zakladatelů včetně lhůt pro její splnění 

Předmět podnikání nebo činnosti společnosti 

Určení společníků – jméno, bydliště, sídlo 

Firma společnosti a sídlo 

Obsah společenské smlouvy 



SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI 

 

 Před podáním návrhu na zápis do OR musí 
být splaceno celé vkladové ážio (rozdíl mezi 
cenou nepeněžitého vkladu určenou 
posudkem znalce a výší vkladu společníka) a 
na každý peněžitý vklad nejméně  jeho 30% 

 Návrh na zápis do OR podepisují všichni 
jednatelé + společenská smlouva, doklad o 
splacení vkladu, ocenění nepeněžitých vkladů 

 Vznik   

 Zápisem do OR 



SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ 

Práva a povinnosti společníků 

 Společník je povinen splatit vklad ve lhůtě 
určené společenskou smlouvou (nejpozději do 
5 let od vzniku společnosti) 

 Minimální výše vkladu je 1 Kč (pokud 
společenská smlouva neurčí, že výše vkladu 
je vyšší) 

 Výše vkladu může být stanovena rozdílně pro 
jednotlivé podíly 

 Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný ze 
seznamu znalců 

 Se souhlasem VH je možné převést podíl na 
jiného společníka, přechází na dědice 



SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ 

 

Každý společník má právo účastnit se na 

řízení společnosti a kontrole její činnosti 

(účastí a hlasováním na valné hromadě) 

Má právo na podíl na zisku 

Má právo na vypořádací podíl 

Má právo na podíl na likvidačním 

zůstatku 

Má právo na informace o společnosti a 

právo nahlížet do dokladů společnosti 

 



ORGÁNY SPOLEČNOSTI S R.O. 

Valná hromada (VH) 

 

Nejvyšší orgán společnosti 

Tvořena všemi společníky 

Valnou hromadu svolávají jednatelé 

Na jednání VH se rozhoduje hlasováním 
prostou většinou (pokud společenská 
smlouva nevyžaduje vyšší počet) 

Hlasovat na VH nebo rozhodovat mimo 
VH je možné také s využitím technických 
prostředků (upraveno společenskou 
smlouvou) 



ORGÁNY SPOLEČNOSTI S R.O. 

Každý společník má 1 hlas na každou 1 Kč 
vkladu 

VH je usnášeníschopná, pokud jsou 
přítomni společníci, kteří mají alespoň 
polovinu všech hlasů 

Koná se alespoň jednou za účetní období, 
písemná pozvánka na adresu uvedenou v 
seznamu společníků (15 dnů před 
konáním VH pokud společenská smlouva 
nestanoví jinak) 

Jednatel svolává VH také v případě, kdy 
zjistí, že společnosti hrozí úpadek nebo je 
ohrožen cíl sledovaný společností  



ORGÁNY SPOLEČNOSTI S R.O. 

Požádat o svolání VH mohou také 
společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 
10 % základního kapitálu nebo 10% podíl 
na hlasovacích právech (kvalifikovaný 
společník)  

Společník se zúčastňuje osobně nebo v 
zastoupení na základě plné moci 

Nepřítomný společník může vykonat své 
hlasovací právo dodatečně písemnou 
formou (do 7 dnů od konání VH) 



ORGÁNY SPOLEČNOSTI S R.O. 

Je možné také rozhodování mimo VH „per 
rollam“ 

Z každého jednání VH se pořizuje zápis – 
podepisuje předseda VH a zapisovatel,  

Jeho zaslání všem společníkům zajišťuje 
jednatel 



ORGÁNY SPOLEČNOSTI S R.O. 

PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY 

Do působnosti VH 
patří: Schvalování řádné, mimořádné a 

konsolidované účetní závěrky 

Schvalování stanov a jejich změn 

Rozhodování o rozdělení zisku a o 
úhradě ztrát 

Rozhodování o změně obsahu 
společenské smlouvy 

Rozhodování o zvýšení či snížení ZK 

Volba, odvolání a odměňování jednatelů a členů dozorčí 
rady, likvidátora 

Rozhodování o zrušení společnosti s likvidací 

Rozhodování o fúzi, rozdělení, 
změně právní formy 



ORGÁNY SPOLEČNOSTI S R.O. 

Jednatel (jednatelé) 

Statutární orgán společnosti 

Volen VH z řad společníků nebo jiných 

FO, zápis do obchodního rejstříku 

Náleží mu obchodní vedení společnosti 

Zajišťuje řádné vedení předepsané 

evidence a účetnictví a vede seznam 

společníků 

Společníky informuje o věcech společnosti 

Pro jednatele platí zákaz konkurence 

 



ORGÁNY SPOLEČNOSTI S R.O. 

Dozorčí rada (DR) 

Kontrolní orgán 

Zřizuje se, pokud to stanoví společenská 
smlouva 

Musí mít alespoň 3 členy 

Jsou voleni VH, zapisují se do obchodního 
rejstříku 

Členem nemůže být jednatel společnosti 

Dohlíží na činnost jednatelů 

Členové DR jsou oprávněni účastnit se VH 

Na  členy DR se vztahuje zákaz 
konkurence 



ORGÁNY SPOLEČNOSTI S R.O. 

Působnost dozorčí 
rady 

Dohlíží na činnost jednatelů 

Nahlíží do obchodních a účetních 
knih a jiných dokladů a kontroluje 

tam obsažené údaje 

Přezkoumává řádnou, mimořádnou 
a konsolidovanou účetní závěrku 

Podává VH jednou ročně zprávu  o 
své činnosti 

Může požádat o svolání mimořádné 
VH 



SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM  

ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI 

 

Vystoupením společníka 

Dohodou o ukončení účasti společníka 

(písemná forma, ověřené podpisy všech 

společníků) 

Vyloučením společníka 

Zrušením účasti společníka soudem 

Další způsoby (zamítnutím insolvenčního 

návrhu, zrušením konkurzu, exekučním 

příkazem) 



SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

ZRUŠENÍ A ZÁNIK 

Zrušení 

Dohodou společníků 

Rozhodnutím soudu 

Bez likvidace nebo s likvidací  

Při zrušení s likvidací VH jmenuje 
likvidátora 

Zánik 

Výmazem z OR 

Návrh na výmaz podává jednatel nebo 
likvidátor 



 

Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) 

nejnižší počet zakladatelů 1 FO nebo PO  

nejvyšší počet společníků neomezeno 

minimální výše základního 

kapitálu 1,- Kč 

nejnižší možný vklad 1,- Kč 

nejvyšší možný vklad neomezen 

rozsah splacení vkladu při 

vzniku nejméně 30% na každý peněžitý vklad a celé vkladové ážio 

doba splacení vkladu nejpozději do 5 let od vzniku 

počet hlasů ke vkladu 

na každou 1,- Kč 1 hlas (může být ve společenské smlouvě určeno i 

jinak) 

ručení společníka za 

závazky spol. 

společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů všech společníků 

podle stavu zápisu do OR 

předmět činnosti podnikání, lze založit i za jiným účelem 

orgány společnosti 

valná hromada, statutární orgán – jednatelé, dozorčí rada (nepovinná), 

další dle společenské smlouvy 

zakladatelský dokument společenská smlouva  

povinnost a výše rezerv vytváří se rezervní fond ze zisku, výše podle společenské smlouvy  
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