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Historie SRO

• Společnost s ručením obmezeným – Z 
58/1906 ř.z. (zrušen Z 141/1950 Sb.)

• Z 103/1990 Sb. – poslední novela 
Hospodářského zákoníku (Z 109/1964 Sb.) 
Společnost s ručením omezeným je založena společenskou smlouvou o provozování 
podnikatelské činnosti pod zvoleným obchodním názvem při omezení odpovědnosti 
člena na povinnost splatit předem stanovený majetkový vklad (dále jen "vklad"). 
Společnost může založit i jediný člen. Název společnosti s ručením omezeným nebo 
zkratka "spol. s r. o." musí být uvedeny ve firemním názvu společnosti.

• Z 513/1991 Sb. Obchodní zákoník – Původně: 
Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní jmění je 
tvořeno předem stanovenými vklady společníků.

Pojem SRO

• ObZ: Společností s ručením 
omezeným je společnost, jejíž 
základní kapitál je tvořen 
vklady společníků a jejíž 
společníci ručí za závazky 
společnosti, dokud nebylo 
zapsáno splacení vkladů do 
obchodního rejstříku (§ 106 
odst. 2 ObZ).

• Kapitálová společnost, 
některé osobní prvky

• Nelze upisovat podíly, 
podíly nejsou veřejně 
obchodovatelné

• ZOK (§132): Společnost 
s ručením omezeným je 
společnost, za jejíž dluhy 
ručí společníci společně a 
nerozdílně do výše, v jaké 
nesplnili vkladové 
povinnosti podle stavu 
zapsaného v obchodním 
rejstříku v době, kdy byli 
věřitelem vyzváni k 
plnění.
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Odpovědnost SRO, ručení společníků
• ObZ: SRO: Společnost odpovídá za porušení 

svých závazků celým svým majetkem.
• Společníci ručí společně a nerozdílně za 

závazky společnosti do výše souhrnu 
nesplacených částí vkladů všech společníků 
podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Ex 
lege

• Zápisem splacení všech vkladů do 
obchodního rejstříku ručení zaniká. - Návrh 
podává SRO, případně společník

• Zaplacením kterémukoliv z věřitelů ručení 
nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah.

• Plnění za společnost poskytnuté z důvodu 
ručení se započítává na splacení vkladu 
toho společníka, který plnění věřiteli 
poskytl, a není-li to možné, může společník 
požadovat náhradu od společnosti. Nemůže-li 
dosáhnout této náhrady, může požadovat 
náhradu od společníka, jehož vklad nebyl 
splacen, jinak od každého ze společníků v 
rozsahu jeho účasti na základním kapitálu 
společnosti. – Aby došlo k zániku ručení, je 
třeba zapsat do OR

• Otázka žaloby na společníka ručitele, 
který nechá během řízení zapsat splacení 
do OR!

• ZOK: § 134

• (1) Plnění věřiteli poskytnuté 
společníkem z důvodu jeho ručení 
podle § 132 odst. 1 se započítává na 
splnění jeho nejdříve splatné 
vkladové povinnosti.

• (2) V případě, že započtení není 
možné, poskytne společníkovi 
náhradu za jeho plnění společnost. 
Nedosáhne-li společník náhrady 
plnění od společnosti, poskytnou mu 
náhradu za jeho plnění společníci v 
poměru, v jakém nesplnili svou 
vkladovou povinnost podle stavu 
zapsaného v obchodním rejstříku ke 
dni, v němž byl společník vyzván k 
plnění.

Omezení započitatelnosti - OBZ

• § 108/2: (2) Nárok společnosti na splacení 
nesplacené části vkladu společníka a jakýkoli 
nárok společníka vůči společnosti s výjimkou 
nároku podle § 106 jsou vzájemně 
nezapočitatelné, ledaže s takovým započtením 
vysloví souhlas valná hromada při zvyšování 
základního kapitálu.

• ZOK tuto koncepci opouští – viz. 
započitatelnost dle § 134 ZOK

Základní kapitál a vklad
• ObZ

• ZK: min 200.000,-Kč

• Vklad: min 20.000,-Kč, 
dělitelný 1.000,-Kč

• Suma všech vkladů = 
ZK

• 1 společník = 1 podíl = 
možných i více vkladů 
(např. při založení a 
při zvýšení ZK)

• Možné různé výše 
vkladů pro společníky

• ZOK
• ZK: min 1Kč (souhrn vkladů -

§30)

• Vklad: min 1Kč (§142ZOK)

• 1 společník: více vkladů : 
více podílů,

• Různé druhy podílů (a 
obsah dle SS - §136)

• Možné různé výše vkladů 
pro společníky

• Podíl může být 
představován kmenovým 
listem



3

ZOK: Kmenový list (§ 137)

• Cenný papír, volitelný
• § 137

• (1) Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka 
představován kmenovým listem. Je-li podle společenské smlouvy dovolen 
vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový 
list pro každý podíl.

• (2) Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není 
omezena nebo podmíněna.

• (3) Kmenový list je cenný papír na řad. Kmenový list nelze vydat jako 
zaknihovaný cenný papír.

• (4) Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na 
evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

•

ZOK: Náležitosti kmenového listu, hromadný k.l.

• § 138 (ZOK)

• (1) Kmenový list obsahuje

• a) označení, že se jedná o kmenový list,

• b) jednoznačnou identifikaci společnosti,

• c) výši vkladu připadající na podíl,

• d) jednoznačnou identifikaci společníka,

• e) označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a

• f) označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů. 
Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně 
použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

• (2) Byl-li vydán hromadný kmenový list, obsahuje také údaj o tom, kolik 
kmenových listů nahrazuje, a označení podílů, které nahrazuje.

Ocenění (nepeněžitého v.) a splácení vkladu
OBZ

• Oceňuje znalec nezávislý na 
společnosti, jmenovaný 
soudem na návrh budoucího 
společníka, (společníka nebo 
společnosti) - §59OBZ

• Odměnu hradí společnost 
(nevznikne-li, pak společně a 
nerozdílně zakladatelé).

• Pokud se strany nedohodnou 
na odměně, určuje ji soud, 
který znalce jmenoval.

• Znalec se musí vyslovit k 
otázce hodnoty vkladu a k 
otázce hospodářské 
využitelnosti ve vztahu k 
(budoucímu) předmětu 
podnikání SRO

• ZOK
• § 143

• (1) Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný ze 
seznamu znalců vedeného podle jiného právního 
předpisu. Odměna znalci za zpracování znaleckého 
posudku se určí dohodou a hradí ji společnost. Vedle 
odměny náleží znalci náhrada za účelně vynaložené 
náklady spojené s vypracováním znaleckého 
posudku. V případě, že společnost nevznikne, hradí 
odměnu společně a nerozdílně zakladatelé.

• (2) Znalce podle odstavce 1 vybírají při zakládání 
společnosti zakladatelé, jinak jednatel.

• (3) Posudek znalce obsahuje alespoň popis
nepeněžitého vkladu, použité metody ocenění nebo 
metodu ocenění, částku, na kterou se nepeněžitý 
vklad oceňuje, a odůvodnění, jak znalec k tomu 
ocenění došel.

• (4) Ustanovení § 468 až 473 se použijí obdobně; 
případné nové ocenění se provede podle odstavců 1 a 
2. 

!!! §§468-473 jsou výjimky z povinnosti oceňovat 
nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování ZK
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ZOK: další otázky vkladů
• § 144 [náležitosti smlouvy a prohlášení v případě nepeněžitého vkladu]

• (1) Ve společenské smlouvě, v prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o převzetí 
vkladové povinnosti se uvede i popis nepeněžitého vkladu, jeho ocenění a částka, která se 
započítává na emisní kurs. Částka, která se započítává na emisní kurs, nesmí být vyšší 
než ocenění uvedené v posudku znalce nebo ocenění podle § 468 nebo 469.

• (2) Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce nebo podle § 468 
nebo 469 a výší vkladu společníka tvoří vkladové ážio, ledaže společenská smlouva nebo 
rozhodnutí valné hromady určí, že se tento rozdíl nebo jeho část vrací vkladateli nebo se 
použije se souhlasem společníka na tvorbu rezervního fondu.

•

• § 145 [požadavek na zachování nejnižší možné výše vkladu ve vztahu k podílu]

• Vznikne-li rozdělením podílu ve společnosti nový podíl, musí být zachována nejnižší 
výše vkladu požadovaná tímto zákonem nebo společenskou smlouvou; k rozdělení podílu 
v rozporu s tím se nepřihlíží.

Založení SRO
• OBZ: 1 – - - - 50 společníků. 

Zakladatelská listina, 
společenská smlouva

• Požadavky na zakladatele: 1) 
1člennáSRO nemůže být 
jediným zakladatelem ani 
jediným společníkem SRO. 2) 
1FO může být jediným 
společníkem nejvýše ve 3 
SRO.

• Založení SRO nesmí 
zakazovat zákon, např.: Z 
227/97, §23/8: (8) Nadace nebo nadační fond 

nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti, 
komplementářem komanditní společnosti, tichým společníkem 
nebo členem družstva, jehož členové mají uhrazovací povinnost 
přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, nebo nesmí 
být členem jiné právnické osoby, ručí-li takový člen za 
její závazky.

• NOZ: §§8-10
§ 8

• (1) Obchodní korporace se zakládá společenskou 
smlouvou. Společenská smlouva, kterou se zakládá 
kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny. 
Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto 
zákona, se uzavírá přijetím ustavující schůzí.

• (2) Připouští-li právní předpis, aby společnost založil 
jediný zakladatel, zakládá se zakladatelskou listinou 
pořízenou ve formě veřejné listiny.

§ 9

• (1) Není-li návrh na zápis společnosti do obchodního 
rejstříku podán do 6 měsíců ode dne jejího založení, 
platí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od 
smlouvy.

• (2) Lhůtu podle odstavce 1 lze ve společenské smlouvě 
změnit.

• (3) V družstvu po marném uplynutí lhůty podle odstavce 1 nebo 
2 platí, že všichni uchazeči o členství vzali svou přihlášku zpět.

•

§ 10

• Je-li podle toho zákona znalec povinen vypracovat 
znalecký posudek, vyhotoví ho nestranně a nezávisle 
na tom, pro koho nebo v čí prospěch je znalecký 
posudek vypracováván.

§776/2: (2) Pro potřeby tohoto zákona se veřejnou 
listinou rozumí notářský zápis.

Zakladatelský dokument - OBZ

• Společenská smlouva, zakladatelská listina – jen ve 
formě NZ (§ 57, §63)

• Uzavření v zastoupení – PM s úř.ov.podpisem, 
musí být přiložena (ibid)

• Nutné náležitosti:

• a) firmu a sídlo společnosti, - firma nezaměnitelná, 
neklamavá, (§ 8 an. ObZ), musí obsahovat dodatek 
právní formy (§§ 9/2,107 ObZ). Sídlo: §19c OZ

• b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla 
právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, -
vhodné respektovat pr.úpravu OR v ObZ

• c) předmět podnikání (činnosti), - vhodné respektovat 
veřejnoprávní kategorizaci (ŽZ + spec.předpisy)
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… zakladatelský dokument - OBZ

• d) výši základního kapitálu a výši vkladu 
každého společníka včetně způsobu a lhůty 
splácení vkladu, - ocenění nep.vkladu (§59)

• e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti 
a způsob, jakým jednají jménem společnosti, -
jednatel nemusí být společník

• f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, 
pokud se zřizuje,

• g) určení správce vkladu,(§ 60)

• h) jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.

• Stanovy jsou volitelná záležitost

Zakladatelský dokument - ZOK
§ 146 ZOK

(1) Společenská smlouva obsahuje také

• a) firmu společnosti,

• b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti,

• c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,

• d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li 
společenská smlouva vznik různých druhů podílů,

• e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,

• f) výši základního kapitálu a

• g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

(2) Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje také

• a) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,

• b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů 
společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,

• c) určení správce vkladů a d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se 
započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

(3) Údaje podle odstavce 2 lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze společenské 
smlouvy vypustit.

Pozn: FORMA - §§8-10 + 776 ZOK

(Z) –> Mezidobí –> (V)

• Sídlo – zpravidla nájemní smlouva …

• Podnikatelská oprávnění (živnosti, koncese, 
jiné licence, povolení nebo souhlasy …)

• Splácení vkladů, správa, otevření účtu, 
předání na účet, potvrzení správce, výpis z 
banky

• § 64 kdo(koliv) jedná, je zavázán



6

Vklady
• OBZ:Peněžité - § 109/3 ->§

163a/3,4 = vklady na účet u 
banky

• Nepeněžitý – předmět vkladu a částka. Ve 
Spol.sml. Přípusnost nep.v.- je-li hospodářsky 
využitelný ve vztahu k předmětu podnikání 
SRO (posuzuje znalec)

Lhůty a podmínky pro 
splácení:

• Nepeněžité zcela před vznikem

• Peněžité vklady: Před 
podáním návrhu na zápis společnosti do 
obchodního rejstříku musí být splaceno 
celé emisní ážio a na každý peněžitý 
vklad musí být splaceno nejméně 30 %. –
emisní ážio je volitelné … Vklady pak 
musí být splaceny ve lhůtě dle SS, max 
5 let od vzniku

• Absolutní podmínka: Celková 
výše splacených peněžitých vkladů 
spolu s hodnotou splacených 
nepeněžitých vkladů musí však činit 
alespoň 100 000 Kč.

• jediný zakladatel – musí být zcela 
splacen ZK (§ 111/2)

• NOZ:
• § 148: Před podáním návrhu 

na zápis společnosti do 
obchodního rejstříku se splatí 
celé vkladové ážio a na každý 
peněžitý vklad nejméně jeho 
30 %.

• § 150: (1) Společník splní vkladovou 
povinnost ve lhůtě určené 
společenskou smlouvou, nejpozději 
však do 5 let ode dne vzniku 
společnosti nebo od převzetí vkladové 
povinnosti za trvání společnosti.

• §150: (2) Vkladové povinnosti 
nemůže být společník zproštěn, ledaže 
jde o snížení základního kapitálu.

Vznik SRO

• Návrh na zápis do OR
• Podávají (§ 112 podepisují) všichni (první) jednatelé, 

případně zmocněnec (společně všech prvních 
jednatelů)

• Formulář, úř.ov.podpisy – viz úprava OR v ObZ, 
V250/2005 Sb.

• Povinné přílohy: Zakl.dok, splacení vkladů, sídlo 
(souhlas, nájem.s.), souhlas se zápisem do OR, 
čest.prohl.jednatelů, výpis z TR, doklad o 
podnikatelském oprávnění

• Případně znalecký posudek (nep.vkl.)
• Rejstříkový soud, lhůta pro rozhodnutí (OSŘ §§

200a – 200de)
• Vznik zápisem do OR

Změny společenské smlouvy
• OBZ:

• ke změně SS oprávněna 
valná hromada 
(kval.většina), změna lze 
i dohodou všech 
společníků.

• Formalizované 
rozhodnutí, osvědčené 
NZ

• NOZ: § 147
• (1) Společenská smlouva může být 

měněna dohodou všech společníků; 
pro tuto dohodu se vyžaduje veřejná 
listina. Stanoví-li tak společenská 
smlouva, může být měněna i 
rozhodnutím valné hromady.

• (2) Rozhodnutí valné hromady, jehož 
důsledkem je změna společenské smlouvy, 
nahrazuje rozhodnutí o změně společenské 
smlouvy. Takové rozhodnutí valné 
hromady se osvědčuje veřejnou listinou.

• (3) Neplyne-li z rozhodnutí valné 
hromady, jakým způsobem se společenská 
smlouva mění, změní její obsah jednatel v 
souladu s rozhodnutím valné hromady. O 
změně obsahu společenské smlouvy 
jednatelem se pořizuje veřejná listina.
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NOZ: Seznam společníků
§ 139

• (1) Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost.

• (2) Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná 
společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše 
vkladu, počet hlasů náležející k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu 
peněžitými prostředky nad společníkův vklad (dále jen „příplatek“) spojenou s podílem, bude-li 
určena, a den zápisu do seznamu společníků. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich 
výše a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu. Vydala-li společnost více druhů podílů, 
uvede se i jejich označení.

• (3) Vydala-li společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl 
kmenový list vydán, a číslo kmenového listu.

• (4) Společnost provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co jí bude 
změna prokázána.

§ 140

• Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis 
nebo výpis údajů, které se ho týkají, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.

§ 141

• (1) Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat jinak než pro své potřeby ve 
vztahu ke společníkům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem 
společníků, kterých se údaje týkají.

• (2) Přestane-li společník být společníkem, společnost jej ze seznamu společníků bez zbytečného 
odkladu vymaže.

ZOK: Nabývání vlastních podílů
§ 149

• (1) Společnost může nabýt svůj podíl, nejde-li o jeho nabytí smlouvou o převodu 
podílu; to platí obdobně pro nabytí podílu společnosti jí ovládanou osobou nebo 
osobou jednající svým jménem na účet této ovládané osoby.

• (2) Společnost, která nabude svůj podíl, nevykonává s tímto podílem hlasovací práva.

• (3) Právo na podíl na zisku spojené s vlastním podílem v majetku společnosti zaniká 
jeho splatností. Nevyplacený zisk společnost převede na účet nerozděleného zisku z 
minulých let.

• (4) V případě, že společnost nabude všechny své podíly, převede je nebo některý z 
nich jednatel do 3 měsíců od nabytí posledního z nich na třetí osobu, jinak soud 
společnost i bez návrhu zruší. Hodnota podílů se určí na základě znaleckého 
posudku; § 143 se použije obdobně.

Obchodní podíl - § 61

• Komplex práv a povinností společníka ve společnosti = účast 
společníka na společnosti. SRO: Každý sč.jen 1 podíl.

• Podíl v SRO může být rozdělen, avšak jen při převodu nebo 
přechodu. 

• Při novém vkladu se případně zvyšuje jeho podíl.
• Kvantitativní stránka– ocenitelná stránka, hodnota podílu, 

poměr sč. vůči všem sč.
• § 114 – výše podle SS, jinak poměrem vkladu sč. vůči ZK SRO
• Kvalitativní stránka– práva a povinnosti společníka vůči 

společnosti (jejím orgánům) a mezi společníky navzájem
• Zákaz zneužití většiny nebo menšiny hlasů, zákaz jednání 

znevýhodňujícího zneužívajícím způsobem společníka
• Podíl není představován cenným papírem, ledaže jde o akciovou společnost 

nebo evropskou společnost
• Vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku
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Práva a povinnosti

• Právo …. Nárok

• Povinnost ….. Dluh

• Majetková / nemajetková

• Pozn.: PaP společníků jsou předmětem 
samostatné přednášky

Vztah společníka a společnosti

• Obchodní závazkový vztah - § 261 ObZ

• podíl může být ve spoluvlastnictví (114/3)

• Práva a povinnosti ve vztahu k podílu ve 
spoluvlastnictví vykonávají spoluvalstníci 
prostřednictvím společného zástupce

• Ke splácení vkladu jsou zavázáni společně a 
nerozdílně!

Obchodní podíl v SRO

• Obch.podíl představuje účast společníka na 
SRO, a z ní plynoucí práva a povinnosti

• Výše se určuje poměrem vkladu k ZK, 
nestanoví-li SS jinak

• Jeden společník = 1 obchodní podíl.

• Pokud se společník účastní dalším 
vkladem, zvyšuje se jeho vklad, případně i 
obchodní podíl
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Vkladová 
povinnost

Splacení vkladu

• Ve lhůtě dle SS, nejpozději do 5 let od vzniku

• Povinnosti nelze zprostit, kromě: Snížení 
ZK SRO prominutím dluhu společníka …

• Jednatelé – povinnost oznamovat soudu 
splacení vkladu každého společníka BZO

Následky nesplnění vkl.pov. V termínu
• (1) Úrok z prodlení – zákonné příslušenství. Sazba (není-li 

dohodnuta jinak v SS) 20%p.a.

• (2) SISTACE HLASOVACÍHO PRÁVA: Po dobu prodlení se splácením 
vkladu nemůže společník vykonávat své hlasovací právo na VH (§127/5/D)

• (3) SRO může zahájit KADUČNÍ ŘÍZENÍ
• SRO společníka vyzve pod pohrůžkou vyloučení ke splnění v dodatečné 

lhůtě, nesmí být kratší 3 měsíců.
• Není-li splněna vkladová povinnost ani v dodatečné lhůtě, VH může 

společníka vyloučit.
• Vylučovaný společník nemůže vykonávat hlasovací právo při rozhodnutí o 

jeho vyloučení - § 127/5/B
• O rozhodnutí o vyloučení se musí pořídit NZ (§ 141/1)
• Podíl vyloučeného společníka přechází na SRO. SRO může převést na jiného 

společníka nebo na 3tí osobu, rozhoduje VH.
• Do 6 měsíců od rozhodnutí o vyloučení musí:
• A) snížení ZK SRO o vklad vyloučeného společníka NEBO
• B) převzetí ostatními společníky (v poměru jejich podílů) za úplatu ve výši 

vypořádacího podílu
• Není-li ve lhůtě rozhodnuto, soud může i bez návrhu SRO zrušit a nařídit její 

likvidaci
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Převod podílu

Převod podílu § 115

• Právo na převod obchodního podílu

• Na jiného společníka, se souhlasem VH 
(NSSjinak) - POZOR – nejedná se o 
předkupní právo!

• Na třetí osoby - pkd připouští SS. Lze 
podmínit souhlasem VH

• Smlouva o převodu – náležitosti, 
judikatura,

• Účinky smlouvy vůči společnosti -
doručením

Smlouva o převodu obch.podílu
• Univerzální smluvní „netyp“
• Úplatný převod, bezúplatný převod, směna
• Identifikace stran, podílu, údaj o bez/platnosti, písemná 

forma, úř.ov.podpis
• Prohlášení o přistoupení k SS
• Převádět lze kdykoliv za existence společnosti (tedy i při 

likvidaci SRO)

• Nelze písemně sjednat jen něco (např. cenu sjednat ústně, 
případně utajit …), nedostatek nelze zhojit (např. dodatek o 
ceně)

• Úř.ověření – notář, matrika, velitel lodě, ověření před 
úřadem cizího státu – pokud je smlouva o právní pomoci

• Ověření současné (přede mnou podepsal) a následné (uznal 
svůj podpis za vlastní) – v případě následného ověření je 
smlouva účinná až ověřením
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Zadarmo nebo za peníze

• 1) údaj o bez/úplatnosti převodu je povinný 
– jinak je SoP neplatná pro neurčitost

• 2) v případě, že je převod úplatný, musí být 
ve SoP cena nebo způsob jejího určení

Podmínky převodu

• Mezi sčíky – se souhlasem VH (SS může 
upravit jinak)

• Mimo okruh sčíků – pokud to připouští SS. 
Nemusí být v původním znění SS. Pkd 
připouští, podmínka souhlasu VH ze 
zákona neplyne (často ale bývá v SS)

• ObZ nestanoví, zda-li souhlas předchozí 
nebo následný – varianty …

• VH – pokud souhlas s převodem, NZ 
osvědčující rozhodnutí (§ 141/1)

Předkupní právo

• Lze sjednat, bývá sjednáváno často

• Obsah musí být sjednán precizně, aby 
nedocházelo k bludnému kruhu

• Podmínky nabídky, využití, lhůtu pro 
výkon, pravidla pro selektivní využití 
(někteří chtějí, jiní nechtějí …)
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Účinky a následky převodu

• Ručení převodce za závazky, které přešly 
převodem – např. na doplacení vkladu, příplatku –
VŠE JEN K TĚM ZÁVAZKŮM, KTERÉ 
EXISTOVALY V DOBĚ PŘEVODU

• Účinky vůči SRO jakmile je doručena účinná s o 
převodu

• S o převodu – do sbírky listin, převod zapsat do 
OR

• Rozhodnutí VH o převodu není rozhodnutí o 
změně SS (= potřebná většina)

• Není potřeba vyhotovit dodatek ,,, musí být 
vyhotoveno ÚZ SS a založeno do sbírky listin

Převod v jednočlenné SRO

• Podíl je převoditelný vždy a bez dalšího

• Nabyvatel musí prohlásit, že přistupuje k 
zakladatelské listině

Vybraná judikatura
Převod podílu, který je součástí podniku
• K převodu dochází účinností s. o převodu 

podniku, postup dle § 115 ObZ se nevyžaduje

• Převod podílu v provozovateli RTV vysílání –
nedostatek předchozího souhlasu způsobuje 
neplatnost s.o převodu
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Přechod podílu

Přechod podílu § 116

• Zánikem PO sč. přechází na nástupce, SS může 
přechod vyloučit

• Podíl po sč FO se dědí, SS může dědění vyloučit
• Spolumajitelství podílu
• Výkon práv společníka po dobu dědického řízení –

pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh 
společnosti soud osobu oprávněnou vykonávat 
práva společníka do doby právní moci rozhodnutí 
o dědictví

• Účast dědice na SRO může soud k jeho návrhu 
zrušit, nelze-li spravedlivě požadovat, aby setrval. 
Lze pouze do 3 měsíců od pr.moci rozh.soudu o 
dědictví

• Obdobný postup dle § 113/5,6 (snížení ZK, převod 
společností …)

Dědění podílu

• Spolumajitelství podílu

• Výkon práv společníka po dobu dědického řízení –
pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh 
společnosti soud osobu oprávněnou vykonávat 
práva společníka do doby právní moci rozhodnutí 
o dědictví

• Účast dědice na SRO může soud k jeho návrhu 
zrušit, nelze-li spravedlivě požadovat, aby setrval. 
Lze pouze do 3 měsíců od pr.moci rozh.soudu o 
dědictví. Nemůže dědic 1sčík

• Obdobný postup dle § 113/5,6 (snížení ZK, převod 
společností …)
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Přechod podílu při zániku sčíka v SRO

• Má-li právního nástupce

• (právní nástupnictví – fúze, rozdělení, 
změna právní formy, převod jmění na 
společníka – viz. Z 125/2008 Sb.)

• Podrobnosti PROJEKT PŘEMĚNY

• Nemá-li pr.nástupce – vypořádání v rámci 
likvidace (/např. převodem podílu), 
případně následně dle § 75b – obnovení 
likvidace

Rozdělení podílu

Právo na rozdělení podílu § 117

• Jde o právo, SS ale může rozdělování podílů 
vyloučit

• Rozdělení podílu – jen při převodu nebo přechodu,

• K rozdělení je třeba souhlas VH (NZ!)

• I po dělení musí zůstat zachována výše podílu 
(min 20.000 Kč), nesmí být překročen max. počet 
společníků

• Pokud by SS vyloučila, pak např. při dědění se řeší 
spolumajitelstvím podílu

• Souhlas s převodem zahrnuje i souhlas s rozdělením
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Zastavení podílu

Zastavení podílu § 117a

• Písemná zástavní smlouvy, úř.ov.podpisy

• Souhlas VH se zastavením v případě, kdy se k 
převodu vyžaduje souhlas VH

• Souhlas předchozí / následný

• Není nutný NZ!!! o rozhodnutí VH

• Podíl nelze opětovně zastavit po dobu trvání 
zást.práva

• Zajištění peněžité nebo nepeněžité (do její 
hodnoty), zajištění i budoucí pohledávky

• Pohledávky podmíněné (odkl./rozv. podmínka)

• Pohledávky určitého druhu

• Z.p. zajišťuje i příslušenství pohledávky

Neplatná ujednání v zástavní smlouvě

• Neplatná ujednání:

• Dlužník nebo zástavce nesmí zástavu 
vyplatit

• Jiný způsob uspokojení zástavního věřitele 
než VD/OVS, případně přijetím pro úhradu 
dluhu 

• Zást.věřitel se nemůže domáhat uspokojení 
ze zástavy po splatnosti pohledávky 
prodejem zástavy

• Propadná zástava

• Právo ponechat si zástavu za určenou cenu
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• Zástavní právo vzniká zápisem do OR –
konstitutivní zápis, působí vůči každému dalšímu 
nabyvateli podílu (§ 164 OZ)

• Pokud by nebyl souhlas VH, zást.pr.nevznikne

• návrh podává zástavní věřitel nebo zástavce, 
přikládají se listiny (zástavní smlouva, zápis z VH 
– rozhodnutí, při výmazu např. kvitance…)

• § 153/3 OZ – vespolné /simultánní) zástavní právo 
– každé z.p. do plné výše zajištěné pohledávky, 
věřitel si může vybrat. Může též i z více z.práv

• Uspokojením z jedné zástavy zaniká z.p. k 
ostatním

• Majitel zastaveného podílu je povinen zdržet se 
všeho, čím by zástava ztrácela na hodnotě (§ 163 
OZ). Z.věřitel je oprávněn žádat dozajištění v 
případě ztráty hodnoty, pokud není doplněno, 
stává se část pohledávky splatnou

• Prodej VD/OVS. Lhůta 1 měsíc
• Uspokojení – zástavní věřitel je oprávněn svým 

jménem na náklady dlužníka v obchodní veřejné 
soutěži nebo ve veřejné dražbě. Výtěžek –
uspokojení, náklady, přebytek vydat dlužníku

• Prodejem v dražbě nebo OVS zást.pr.zaniká
• Právo každého podat u soudu žalobu proti prodeji 

zástavy – proti z.věřiteli o určení neplatnosti 
prodeje (§ 166 OZ)

Výkon práv k zastavenému podílu

• Společník i nadále vykonává PaP,
• Plnění náleží do výše zastavené pohledávky 

zástavnímu věřiteli…, započítávají se na zajištěnou 
pohledávku

• Pokud se nepodaří prodat podíl VD/OVS, může 
zástavní věřitel vykonávat práva společníka od 
okamžiku neúspěšného pokusu o prodej…

• Propadná zástava možná není, dohoda dle § 115 je 
možná, navíc zvláštní náležitosti (§117a/7) –
převod na úhradu dluhu,

• Rozdíl (hodnota podílu – hodnota zajištěné 
pohledávky) musí být vyplacen dlužníku

• Je-li SRO zástavním věřitelem, nemůže dohodnout se 
zástavcem přijetí podílu na úhradu dluhu
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Převod na úhradu dluhu

• Náležitosti dle § 115, a dále:

• hodnota podílu musí být zjištěná 
znalcem dle § 59

• Že, převod na úhradu dluhu

• Identifikace dluhu – co do důvodu a výše

Zánik zástavního práva § 170 OZ

• Zánik zastavené pohledávky (pozor, promlčení 
není zánik)

• Zánik zástavy (zánik podílu = leda se zánikem 
SRO)

• Písemné jednostranné vzdání se zástavního práva 
zástavním věřitelem

• Uplynutím doby, na kterou bylo z.p. zřízeno

• Složením obvyklé ceny zástavy zástavnímu věřiteli 
zástavcem nebo zástavním dlužníkem

• Písemnou smlouvou mezi zástavním věřitelem a 
zástavního dlužníka nebo zástavce




