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Základní kapitál
• Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + … + Vn
• Statická povaha
• Možnost změn – změna vkladů …(zakl.dok.)

Změny základního kapitálu
• Zvýšení
• Snížení
• Efektivní (zvýšení novými vklady)
• Nominální (deklaratorní, z vlastních zdrojů
společnosti = účetní operace)
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Omezující pravidla
Omezující pravidla
• Vklad vždy dělitelný 1.000 Kč
• Min výše ZK 200.000 Kč, min. výše V = 20.000 Kč
• Přech.ust. ObZ: SRO s ZK 100.000 Kč může zvýšit
nejméně na 200.000 Kč
• Zvýšení novými peněžitými vklady JEN jsou‐li ZCELA
SPLACENY stávající vklady
• Zvýšení nepeněžitými vklady: JEN je‐li v důležitém
zájmu společnosti (zpráva jednatelů pro VH, důvod,
výše , odůvodnění, druh), ocenění ZNALECKÝM
POSUDKEM

Zvýšení ZK
• Rozhoduje VH
• Kvalifikovanou většinou (min. 2/3 všech hlasů
společníků)
• Průběh VH osvědčen NZ
Obsah usnesení VH:
• Částka o niž se zvyšuje ZK
• Lhůtu pro převzetí závazku splatit / převzít V
• Předmět nepeněžitého V, částku kterou se
započítává na V společníka

Efektivní zvýšení ZK
• Stávající společníci | noví vkladatelé
• Přednostní právo stávajících společníků – SRO
nabídne podle poměrů podílů
• Zakl. dokument (ZD) může PředP vyloučit
• Lhůta – dle ZD, jinak 1 měsíc ode dne, kdy se
dozvěděli
• Pokud nevyužijí nebo se vzdají, může se
souhlasem VH kdokoliv (=přistoupit)
• Není jasné, zda může podmíněně udělit souhlas již
původní VH
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Převzetí závazku k novému vkladu
• Jednostranné písemné prohlášení zájemce
• Obsah: 1) Částka, 2) Lhůta pro splacení, 3)
předmět nepeněžitého V a částka, kt. se
započítává na vklad.
• Jde‐li o 3tí osobu, musí prohlásit, že přistupuje k
ZD.
• Úř. ověřený podpis. (datum)
• Účinné doručením společnosti

Splacení nového vkladu
• Nepeněžitý V = zcela splacen před podáním
návrhu na změnu zápisu v OR
• Peněžitý V = min 30% nebo dohoda o započtení
podle § 108/2 ObZ
• 1čl. SRO = zcela splacen jakýkoliv vklad před OR

Přechod vlastnictví
• Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí –
vkladem vlastnického práva do KN
• Práva a majetkové hodnoty evidované ve
veřejnoprávních rejstřících (např. ®) –
provedením zápisu v příslušném rejstříku
• Movité věci, ostatní nemovité věci a ost. práva =
předáním. Za SRO přebírá jednatel(é)
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Nominální zvýšení ZK
• Kogentní § 144 ObZ
• VH může rozhodnout o zvýšení ZK z vlastních zdrojů vykázaných
v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním
kapitálu SRO, pokud nejsou podle zákona účelově vázány (vázán je
např. rezervní fond, lze použít čistý zisk nebo jiné vlastní zdroje
SRO).
• Nelze takto zvyšovat, PKD by vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo
mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl
nižší než ZK společnosti, zvýšený o
• a) upsanou jmenovitou hodnotu podílů (vklady), pokud byly
upsány vklady společnosti na zvýšení ZK a zvýšený ZK nebyl ke
dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v
obchodním rejstříku, a
• b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle
zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění společníkům.

Cíle a podmínky
• Zvýší se výše vkladu každého společníka v
poměru jejich dosavadních vkladů.
• Ustanovení § 208 odst. 1 až 5 a odst. 6 písm. a) a
b) se použijí obdobně. Usnesení valné hromady
musí obsahovat i novou výši vkladu každého
společníka. Pozvánka na valnou hromadu, která
má o zvýšení základního kapitálu rozhodovat,
musí obsahovat návrh usnesení o zvýšení
základního kapitálu.

Podmínky …
• MAX zvýšení ZK: Rozdíl mezi Vlastní kapitál a (součet
ZK + rezervní fond)
Z čeho SRO vychází?
• Účetní závěrka (řádná): Předpokladem zvýšení
základního kapitálu je, že účetní závěrka podle odstavce
§ 208/1 byla ověřena auditorem bez výhrad a byla
sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož
v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního
kapitálu neuplynulo více než šest měsíců.
• Účetní závěrka mezitímní: Jestliže však SRO z jakékoliv
mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních
zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné
účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní
účetní závěrky.
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Pozvánka na VH
• Obecné náležitosti
• Zvláštní náležitosti (§ 144): Návrh usnesení o
zvýšení ZK.
• Usnesení: Obsahuje i novou výši vkladu
každého společníka

Obsah usnesení VH
Usnesení VH o zvýšení ZK z vlastních zdrojů
společnosti obsahuje
• a) částku, o niž se základní kapitál zvyšuje,
• b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů
společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje,
v členění podle struktury vlastního kapitálu v
účetní závěrce.
• Usnesení: kvalifikovaná většina (MIN 2/3 hlasů
všech společníků). NZ

Změna zápisu v OR (změna ZK)
• Navrhuje SRO, jednatelé jsou povinni podat
návrh na zápis zvýšené výše bez zbytečného
odkladu
• Splnění podmínek ‐ hmotněprávních
• Zvýšení účinné – ode dne zápisu změny do OR
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Přílohy návrhu na změnu zápisu v OR
• NZ o rozhodnutí VH
• Písemné prohlášení o převzetí vkladů (NZ:
souhlas dle § 143/2)
• Doklady o splacení
• Posudek na ohodnocení nepeněžitého V
• Event. účetní závěrka
• Zápis VH: Schválení závěrky
• Zpráva auditora o ověření bez výhrad

Snížení ZK
• Rozhoduje VH – zvláštní pravidla
• Pozvánka´musí obsahovat návrh údajů (povinné
údaje dle usnesení o snížení ZK):
• a) částku, o kterou se základní kapitál snižuje,
• b) údaj, jak se mění výše vkladů společníků,
• c) údaj o tom, zda částka odpovídající snížení
základního kapitálu bude celá nebo zčásti
vyplacena společníkům nebo zda bude
prominuta povinnost splatit vklad anebo jakým
jiným způsobem bude s touto částkou naloženo.

Nerovnoměrné snížení
Může zcela zaniknout vklad?
• Ano, ALE POUZE připadá‐li na PODÍL V
MAJETKU SRO
Ostatní nerovnoměrná snížení:
• Buď se souhlasem VŠECH SPOLEČNÍKŮ, nebo
• ZK se snižuje o výši nesplaceného vkladu (viz
předchozí kaduční řízení)
• Musí zůstat zachovány minimální hodnoty ZK
(200.000 Kč) a V (20.000 Kč)
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Rozhodnutí VH
• Kvalifikovaná většina – 2/3 hlasů všech
společníků (pkd zakl.dokument nestanoví
většinu vyšší)
• NZ osvědčující průběh VH

Povinné zveřejnění
• Zveřejnění – v Obchodním věstníku (http://ov.ihned.cz)
• Zajišťují jednatelé (povinnost)
• Výzva opakovaně: do 15 dnů po jeho přijetí dvakrát po sobě
s časovým odstupem 30 dnů.
• Tzn. 1.výzva do 15 dnů, 2. výzva po 30 dnech od první.
• Obsah: Výzva věřitelům SRO, aby přihlásili své
pohledávky ve lhůtě do 90 dnů po posledním oznámení,
nejde‐li o snížení základního kapitálu za účelem úhrady
ztráty nebo vytvoření rezervního fondu.

Příklad oznámení
•
•

Zdroj:
http://ov.ihned.cz/index.php?s1=3&s2=0&s3=1&s4=
0&s5=0&s6=0&m=fulltextdetail&ov[action]=detail&
ov[detail_id]=3720917&ov[hash_id]=6a673b413e1d1
d1d1d1d1d3e413b676a&ov[wh]=sn%ED%9Een%E
D+z%E1kladn%EDho+kapit%E1lu&ov[sk]=0
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Přihlášené pohledávky
SRO je povinna věřitelům přihlášených
pohledávek:
• Poskytnout přiměřené zajištění, nebo
• Uspokojit pohledávky

Změna – snížení ZK v OR
•
•
•
•

Návrh podává SRO
Hmotněprávní podmínky:
Zveřejnění + poskytnutí zajištění nebo uhrazení
Procesní: Návrh je třeba doložit listinami

Přílohy návrhu na zápis snížení ZK
•
•
•
•

NZ o rozhodnutí VH
Doklady o zveřejnění výzvy
Seznam přihlášených pohledávek
Doklady o poskytnutí zajištění nebo uspokojení
přihlášených pohledávek

• Event. účetní závěrka
• Zápis VH: Schválení závěrky
• Zpráva auditora o ověření bez výhrad
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Poskytnutí plnění společníkům
• §147/(4) Společníkům nelze poskytnout plnění z
důvodu snížení základního kapitálu nebo prominout
povinnost splatit vklad nebo jeho část před zápisem
snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
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