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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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Orgány SRO

• ObZ:
• Nejvyšší orgán: Valná
hromada
• Statutární orgán: Jeden nebo
více jednatelů
• Dozorčí orgán: Dozorčí rada,
pokud je zřízena (obecně
volitelně, ledaže povinnost
zřídit uloží zákon – např.
zákon o přeměnách
obchodních společností a
družstev)

• ZOK:
• Nejvyšší orgán: Valná hromada
(„VH“). Nově ex lege omezeny
kompetence – změna společenské
smlouvy je věcí dohody všech
společníků, pokud ji nesvěří
spol.sml. („SS“) do pravomoci VH
• Statutární orgán: Jeden nebo více
jednatelů. Nově mohou tvořit
kolektivní orgán (volitelně)
• Dozorčí orgán: Dozorčí rada,
pokud je zřízena (obecně
volitelně, ledaže povinnost zřídit
uloží zákon – např. zákon o
přeměnách obchodních
společností a družstev)

Právní úprava - jednatel
ObZ:

• ZOK:

• Jednatelé: §§ 133-135.
• Funkce a její výkon: §
66 (+ aplikace § 566 an.)
• AS: §194/2/2.-5.věta
• AS: §194/4-7
• § 38L
• AS: §196A
• Zákaz konkurence: §65
+ § 136

• Jednatelé: §§ 194-200
• Orgány o.k.: §§ 44-62
(pravidla jednání,
pravidla střetu zájmů,
smlouva o výkonu
funkce)
• Vyloučení člena
stat.orgánu z výkonu
funkce (vč. ručení)

Statutární orgán

• ObZ:

• ZOK:

• Jednání podnikatele - § 13
• §44 – statutární org
• Jednání navenek, omezení pokyny
ani rozh.VH ani ust.SS nemá vliv • §44/5: (5) Statutárním orgánem
společnosti s ručením omezeným
na platnost.
je každý jednatel, ledaže
• Pozor – ustanovení o způsobu
společenská smlouva určí, že
jednání není omezením, jde o
pravidlo tvorby vůle navenek (dle
více jednatelů tvoří kolektivní
Nej.S)
orgán.
•

•

§133/1(1) Statutárním orgánem
společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jeli jednatelů více, je oprávněn jednat
jménem společnosti každý z nich
samostatně, nestanoví-li společenská
smlouva nebo stanovy jinak.
Pozn: rozhodující hlas předsedy zná i
ObZ (§66), toto pravidlo ale nejde na
SRO dle ObZ aplikovat, protože
jednatelé nejsou kolektivní org.

• §44/3:(3) Kolektivní orgán zvolí
předsedu, jehož hlas je v případě
rovnosti hlasů rozhodující,
ledaže společenská smlouva pro
tento případ určí jinak; to neplatí
pro osobní společnosti.
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Členství ve statutárním orgánu

• ObZ:

• § 194/7 (odkaz z § 135/2): FO, min 18 let,
tr.bezúhonnost dle ŽZ, plná způsobilost,
neexist.překážek dle ŽZ
• § 38L – neexistence překážky dle ObZ (z
insolvenčního práva)
• Volba, jmenování
• Souhlas se vznikem funkce, souhlas se zápisem do OR

ZOK: Podmínky členství ve statutárním orgánu
§ 46 ZOK
• (1) Členem orgánu obchodní korporace nemůže být také ten, kdo není
bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho
nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
• (2) Kdo se má stát členem orgánu obchodní korporace, předem zakladatele
nebo obchodní korporaci informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku
obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen
orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo
řízení podle § 63 až 65 tohoto zákona anebo zda u něho není dána jiná
překážka funkce.
•

•

(3) Zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, musí
splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného
člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně
s právnickou osobou, kterou zastupuje; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích
nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.
(4) Na zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, se použijí
ustanovení tohoto zákona o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a
ustanovení právního předpisu o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a
následcích porušení této povinnosti.

Vznik funkce

Volba VH (§127), příp.jmenování
soudem dle § 194/2/2.věta (odkaz z §
135/2). Zápis zvoleného jednatel do
OR je deklaratorní.
Fikce nezvolení v případě, že
rejstříkový soud zamítne návrh na
zápis st.org. Do obch.rejstříku (§ 30/2)
ObZ
§30/(2) ObZ: Jestliže rejstříkový soud

zamítne návrh na povolení zápisu osoby, která
je orgánem nebo členem orgánu právnické
osoby, považuje se její volba nebo jmenování od
počátku za neplatnou; tím nejsou dotčena práva
třetích osob nabytá v dobré víře. Zamítavé
rozhodnutí rejstříkový soud po nabytí právní
moci zveřejní. Do zveřejnění nemůže právnická
osoba namítat neplatnost volby nebo jmenování
vůči třetím osobám, ledaže prokáže, že o
neplatnosti tyto osoby věděly.

ZOK:
• Jednatele volí VH
• Jmenování jednatele
soudem (§198/3)
• Samovstup právního
nástupce jednatele
právnické osoby
(§198/2)
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Obchodní vedení
• ObZ:
• § 134:
• Jednateli náleží obchodní vedení
společnosti. K rozhodnutí o
obchodním vedení společnosti,
má-li společnost více jednatelů,
se vyžaduje souhlas většiny
jednatelů, nestanoví-li
společenská smlouva jinak.
• §66D: Pověření obchodním
vedení

ZOK:
• § 195
• (1) Jednateli přísluší obchodní
vedení společnosti. Má-li
společnost více jednatelů, kteří
netvoří kolektivní orgán, vyžaduje
se k rozhodnutí o obchodním
vedení společnosti souhlas většiny
z nich, ledaže společenská smlouva
určí jinak.
• (2) Nikdo není oprávněn udělovat
jednateli pokyny týkající se
obchodního vedení; tím není
dotčen § 51 odst. 1.

Jednatelé ve společnosti všeobecně
• ObZ

• ZOK

• Jednatelé svolávají valnou
hromadu (§127 an. ObZ)
• Další otázky:
• §135
• (1) Jednatelé jsou povinni
zajistit řádné vedení
předepsané evidence a
účetnictví, vést seznam
společníků a informovat
společníky o záležitostech
společnosti.

• Jednatelé svolávají valnou
hromadu

• (2) Ustanovení § 194 odst. 2
první až páté věty, odstavce 4 až
7 a § 196a se použijí obdobně.

• § 196 : Jednatel zajišťuje řádné
vedení předepsané evidence a
účetnictví, vedení seznamu
společníků a na žádost informuje
společníky o věcech společnosti.
• § 197: Jednatel bez zbytečného
odkladu poté, co se dozví, že došlo
ke změně společenské smlouvy na
základě jakékoliv právní
skutečnosti, vyhotoví úplné znění
společenské smlouvy a uloží je
spolu s listinami prokazujícími
změnu do sbírky listin
obchodního rejstříku (dále jen
„sbírka listin“).

Jednatelské oprávnění navenek a jeho
omezení
ObZ:
• NOZ:

•
• (4) Je-li podnikatelem právnická
osoba, je vázána vůči třetím osobám
jednáním uskutečněným jejím
statutárním orgánem nebo
likvidátorem, i když překročil rozsah
jejího předmětu podnikání, ledaže jde
o jednání, které překračuje
působnost, kterou tomuto orgánu
svěřuje nebo dovoluje svěřit zákon.
• (5) Omezení jednatelského
oprávnění statutárního orgánu
právnické osoby vyplývající ze
stanov, společenské smlouvy či
jiného obdobného dokumentu nebo z
rozhodnutí orgánů právnické osoby
není možno uplatňovat vůči třetím
osobám, i když byla zveřejněna.

• § 47: Omezení
jednatelského oprávnění
orgánu obchodní
korporace společenskou
smlouvou nebo jiným
ujednáním nebo
rozhodnutím orgánu
obchodní korporace
nejsou vůči třetím
osobám účinná, i když
byla zveřejněna.
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Jednání st.org.podmíněná souhlasem
ObZ:

obsahuje
pouze některá
ustanovení u
AS
(aplikovatelná
na SRO).
Dále obsahuje
úpravu §67A,
jakož i některá
ustanovení u
VH SRO.
Následky
řešeny
judikaturou

ZOK: § 48: Právní jednání, k němuž nedal souhlas nejvyšší
orgán obchodní korporace v případech vyžadovaných zákonem,
je neplatné; této neplatnosti se lze dovolat do šesti měsíců ode
dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba dozvěděla nebo
dozvědět měla a mohla, nejdéle však do deseti let od dne, kdy k
takovému jednání došlo.
§ 49: (1) V případě, že kontrolní orgán nedá souhlas k jednáním
statutárního orgánu, u kterých tento zákon nebo společenská
smlouva vyžadují jeho předchozí souhlas, nebo jestliže tento
orgán zakáže statutárnímu orgánu určité jednání, odpovídají
namísto členů statutárního orgánu za případnou újmu
způsobenou společnosti ti členové kontrolního orgánu, kteří
nejednali s péčí řádného hospodáře.
(2) Jestliže kontrolní orgán souhlas k jednáním podle odstavce 1 dá,
odpovídají za případnou újmu členové kontrolního orgánu a
statutárního orgánu, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně
a nerozdílně.

Smlouva uzavřená bez zákonem vyžadovaného
znaleckého posudku
ZOK:
ObZ:

• § 50: Byla-li uzavřena smlouva bez zákonem
Nemá obecnou
požadovaného doložení znaleckého posudku, nebo v
úpravu, ale pro
rozporu s takovým posudkem, může se ten, k jehož
AS a SRO (a SE)
ochraně doložení znaleckého posudku slouží,
pravidla v § 196A.
dovolávat po druhé smluvní straně vypořádání, a to
Nejvyšší soud ale
do 3 měsíců ode dne, kdy se strana, které vznikla
po mnoha letech
takovým uzavřením smlouvy újma, dozví, že
prosazování
dohodnuté protiplnění je nižší, než jaké by vyplývalo
absolutní
ze znaleckého posudku, nejpozději však do 10 let od
neplatnosti nově
uzavření smlouvy. Vypořádání se provede v penězích
zastává relativní
tak, jako by bylo dohodnuto protiplnění podle
neplatnost (ve
znaleckého posudku. Po marném uplynutí této
vymezených
lhůty může znevýhodněná smluvní strana od
případech)
smlouvy odstoupit.

Zákaz konkurence a
jednatel

• ObZ: § 136
(1) Nevyplývají-li ze společenské smlouvy nebo
stanov další omezení, jednatel nesmí
• a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném
oboru podnikání společnosti ani vstupovat se
společností do obchodních vztahů,
• b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné
osoby obchody společnosti,
• c) účastnit se na podnikání jiné společnosti
jako společník s neomezeným ručením nebo
jako ovládající osoba jiné osoby se stejným
nebo podobným předmětem podnikání, a
• d) vykonávat činnost jako statutární orgán
nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné
právnické osoby se stejným nebo s obdobným
předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
• (2) Porušení odstavce 1 má důsledky
stanovené v § 65.

• ZOK: § 199
(1) Bez svolení všech společníků jednatel nesmí
• a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání
společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani
zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
• b) být členem statutárního orgánu jiné právnické
osoby s obdobným předmětem činnosti nebo
podnikání nebo osobou v obdobném postavení,
ledaže se jedná o koncern, nebo
• c) účastnit se na podnikání jiné obchodní
korporace jako společník s neomezeným ručením
nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným
nebo obdobným předmětem činnosti nebo
podnikání.
(2) Pokud všichni společníci při založení společnosti
nebo v okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem na
některou z okolností podle odstavce 1 výslovně
upozorněni nebo vznikla-li později a jednatel na ni
písemně upozornil všechny společníky, má se za to, že
jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou
nemá. To neplatí, pokud kterýkoli ze společníků
vyslovil nesouhlas s činností jednatele podle odstavce
1 do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatelem
upozorněn.

5

Pravidla pro jednání statutárního orgánu
• Pravidla podnikatelského úsudku
(přiměřená míra rizika)
• Péče řádného hospodáře
• Dle § 58 se použije i na prokuristu

Základní vymezení
§ 51
• (1) Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při
podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně
předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu
obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování
nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
• (2) Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti může požádat
nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se
obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí
řádného hospodáře.

Posuzování, důkazní břemeno
• § 52
• (1) Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného
hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné
situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li
by v postavení člena obdobného orgánu obchodní
korporace.
• (2) Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen
orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného
hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže
soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě
požadovat.
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Následky porušení péče
§ 53 ZOK
• (1) Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá
obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým svým
jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná
osoba obchodní korporaci v penězích.
• (2) K právním jednáním obchodní korporace omezujícím odpovědnost člena
jejích orgánů se nepřihlíží. (Nyní ObZ částečně § 66)
• (3) Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře obchodní korporaci újma,
může ji obchodní korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené s
povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas nejvyššího
orgánu obchodní korporace přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů
všech společníků.
• (4) Prohlásí-li soud za neplatné usnesení nejvyššího orgánu obchodní
korporace schvalující smlouvu o vypořádání újmy podle odstavce 3, hledí se
na ni jako na neplatnou; ode dne právní moci rozhodnutí o neplatnosti
usnesení běží pro uplatnění práva domáhat se újmy podle odstavce 1 nová
promlčecí lhůta.

Pravidla střetu zájmů

• V ObZ jen v rámci úpravy §196A (vybrané
smlouvy)
NOZ:
• Obecná pravidla povinnost informovat o potenciálním
střetu zájmů
• Povinnost informovat o uzavření smlouvy s korporací –
člen. Org-korporace, osoba blízká-korporace - kromě
smluv v rámci běžného obchodního styku
• Také pro zajištění a utvrzení závazků - kromě právních
jednání v rámci běžného obchodního styku
• Dle § 58 se pravidla použijí i na prokuristu. §58/(2)
Povinnosti podle § 54 až 57 splní prokurista oznámením
požadovaných skutečností orgánu, který jej jmenoval.

Potenciální střet zájmů

§ 54 ZOK
• (1) Dozví-li se člen orgánu obchodní korporace, že může při výkonu jeho
funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem obchodní korporace, informuje
o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a
kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. To platí obdobně pro
možný střet zájmů osob členovi orgánu obchodní korporace blízkých
nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
• (2) Člen orgánu splní povinnosti podle odstavce 1 i tím, že informuje
nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný společník vykonává jeho
působnost.
• (3) Tímto ustanovením není dotčena povinnost člena orgánu obchodní
korporace jednat v zájmu obchodní korporace.
• (4) Kontrolní nebo nejvyšší orgán může na vymezenou dobu pozastavit
členu orgánu, který oznámí střet zájmu podle odstavce 1, výkon jeho
funkce.
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Smlouva mezi čl.orgánu a korporací

• Nikoliv smlouva o výkonu funkce, ta má
zvláštní právní úpravu

ZOK: § 55
• (1) Hodlá-li člen orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací
smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je
členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán.
Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí
obdobně pro smlouvy mezi obchodní korporací a osobou členovi jejího
orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.
• (2) Člen orgánu splní povinnosti podle odstavce 1 i tím, že informuje
nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný společník vykonává jeho působnost.
• (3) Kontrolní orgán podá nejvyššímu orgánu zprávu o informacích, které
obdržel podle odstavce 1, případně o jím vydaném zákazu podle § 56 odst.
2.

Možnosti a výluka
§ 56
• (1) Ustanovení § 55 se použije také tehdy, má-li obchodní korporace
zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v § 55 nebo se stát jejich
spoludlužníkem.
• (2) Uzavření smlouvy podle odstavce 1 nebo § 55, které není v
zájmu obchodní korporace, může její nejvyšší nebo kontrolní
orgán zakázat.
§ 57
• Ustanovení § 55 a 56 se nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci
běžného obchodního styku.

Smlouva o výkonu funkce
• ObZ

• ZOK:

• § 66/2 – písemná. Závazek
osobní povahy.
• Se souhlasem nejvyššího
orgánu (případně u AS se
souhlasem DR, je-li zaveden
německý model řízení). U
osobních souhlas všech
neomezeně ručících.
• Obsah není zákonem určen
• Není-li uzavřen, postupuje se
dle ust.ObZ o mandátní
smlouvě = výkon funkce
úplatný

• Podmínky, schvalování
• Odstoupení z výkonu
funkce
• Odměňování – povinný
obsah SOVF
• Jiné plnění – pravidla
• Aplikace někt.pravidel i
pro pracovní smlouvy (čl.
org + osoba blízká)
• Vydání prospěchu do
podstaty v rámci
insolvenčního řízení
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ZOK: Smlouva o výkonu funkce, odstoupení
§ 59
• (1) Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se
řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze
smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne
něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se
nepoužijí.
• (2) Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává
písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.
• (3) Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s
tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný.
• (4) Budou-li sjednaná smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené
ujednání o odměně neplatné z důvodu na straně obchodní korporace nebo
nebude-li smlouva o výkonu funkce z důvodu překážek na straně
obchodní korporace uzavřena nebo ji nejvyšší orgán neschválí bez
zbytečného odkladu po vzniku funkce člena orgánu obchodní korporace,
odstavec 3 se nepoužije a odměna se určuje jako odměna obvyklá v době
uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva uzavřena, obvyklá v době
vzniku funkce za činnost obdobné činnosti, kterou člen orgánu vykonával.

Odstoupení z funkce člena st.orgánu

ObZ

• § 66 OBZ: § 66: (1) Osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem

anebo členem jiného orgánu společnosti, může ze své funkce odstoupit. Je však
povinna oznámit to orgánu, jehož je členem, nebo orgánu, který ji zvolil nebo
jmenoval. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat
orgán, který ji zvolil nebo jmenoval, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy,
že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem. U osoby zvolené
za člena orgánu zaměstnanci společnosti výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení
projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán je povinen
projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce
dověděl. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání
příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém
oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik
zániku funkce. Pokud působnost valné hromady vykonává jediný společník a ten
neschválí na žádost osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem anebo
členem jiného orgánu společnosti, jiný okamžik zániku funkce, končí výkon funkce
této osoby uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení jedinému
společníkovi.

Odstoupení z funkce člena st.orgánu

ZOK

• § 59/5 ZOK

• (5) Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce
odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je
pro obchodní korporaci nevhodná. Neurčuje-li
společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce
jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu,
který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho
měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li
příslušný orgán obchodní korporace na žádost
odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto
orgánem jediný společník, skončí funkce uplynutím
jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení
z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný
okamžik zániku funkce.
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Odměňování jako podst.část SOVF

§ 60 ZOK
• Smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti obsahuje také
tyto údaje o odměňování
• a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet
členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do
systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
• b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
• c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku
pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a
• d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v
převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich
nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna
poskytnuta v této podobě.

Jiná plnění členům orgánu
• § 61
• (1) Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní
korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o
výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 nebo z vnitřního předpisu
schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží
schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se
souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s
vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen.
• (2) Plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle odstavce 1 se
neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému
hospodářskému výsledku obchodní korporace, ledaže ten, kdo
schválil smlouvu o výkonu funkce, rozhodne jinak.
• (3) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně na určení mzdy i na
jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního
orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké.

Vydání prospěchu do konkursní podstaty
• § 62
• (1) Bylo-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než
dlužníka podle jiného právního předpisu soudem rozhodnuto, že obchodní
korporace je v úpadku, vydají členové jejích orgánů, vyzve-li je k tomu
insolvenční správce, prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož
i případný jiný prospěch, který od obchodní korporace obdrželi, a to za
období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděli nebo
měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle
jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili
za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné.
• (2) Není-li vydání podle odstavce 1 možné, nahradí členové orgánů získaný
prospěch v penězích.
• (3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně na bývalé členy orgánu
obchodní korporace.
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ObZ: Dozorčí rada

• § 137:

• (1) Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva nebo zvláštní
zákon.
•

•

•

(2) Jestliže způsobem a za podmínek stanovených zákonem o přeměnách obchodních společností a
družstev vznikne zaměstnancům nástupnické společnosti po zápisu přeshraniční fúze do obchodního
rejstříku právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů dozorčí rady společnosti s ručením omezeným,
která má své sídlo po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku na území České republiky, je
společnost povinna zřídit dozorčí radu. Počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci nesmí být vyšší než
počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou. Ustanovení § 200 odst. 5 až 7 se zde použijí obdobně.
(3) Jestliže se společnost, která má po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku své sídlo na území
České republiky a ve které mají zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů dozorčí rady
společnosti, zúčastní ve lhůtě stanovené zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev
vnitrostátní fúze, mají stejné právo a za stejných podmínek i zaměstnanci společnosti nebo jejího právního
nástupce po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku; to neplatí, pokud zákon o přeměnách
obchodních společností a družstev stanoví něco jiného. Ustanovení věty první se použije i na případy druhé
a dalších vnitrostátních fúzí, kterých se společnost nebo její právní nástupce, kteří mají po zápisu
přeshraniční fúze do obchodního rejstříku své sídlo na území České republiky, a ve kterých mají
zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů dozorčí rady, zúčastní ve lhůtě stanovené
zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev.
(4) Jestliže zaměstnancům zanikne za podmínek a způsobem stanoveným zákonem o přeměnách obchodních
společností a družstev právo na členství jedné nebo více osob volených zaměstnanci v dozorčí radě
společnosti s ručením omezeným, zaniká členství osob zvolených zaměstnanci v dozorčí radě a společnost
může dozorčí radu zrušit.

ObZ: Kompetence DR
• § 138

(1) Dozorčí rada:
• a) dohlíží na činnost jednatelů,
• b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam
obsažené údaje,
• c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i
mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a
předkládá své vyjádření valné hromadě,
• d) podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou
smlouvou, jinak jednou ročně.
(2) Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení § 194 odst. 2, 4 až 7.

§ 140
(1) Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady. Musí jim
být uděleno slovo, kdykoli o to požádají.
(2) Dozorčí rada svolá valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
Pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně ustanovení § 129 odst. 1.

Volba členů DR - § 139
• (1) Členové dozorčí rady jsou voleni valnou
hromadou. - Pozn. MČ: Nejsou-li voleni
zaměstnanci SRO
• (2) Členem dozorčí rady nemůže být jednatel
společnosti.
• (3) Dozorčí rada musí mít alespoň tři členy.
• (4) Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz
konkurence (§ 136).
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ZOK: Dozorčí rada (§201)
§ 201
(1) Společnost zřídí dozorčí radu, určí-li tak společenská smlouva nebo jiný
právní předpis.
(2) Neurčí-li společenská smlouva jinak, dozorčí rada
• a) dohlíží na činnost jednatelů,
• b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek
a kontroluje tam obsažené údaje,
• c) podává žalobu podle § 187 a
• d) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.
(3) Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba
oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
(4) Na členy dozorčí rady se použijí obdobně § 198 a 199.
Další kompetence DR – svolat VH (důležitý zájem společnosti).
Projednat/souhlas/zákaz uzavření smlouvy mezi O.K. a …
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