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SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK
ČR

Česká republika

FO

Fyzická osoba

Kč

Koruna česká

NOZ

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

ObchZ

Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.)

OR

Obchodní rejstřík

PO

Právnická osoba

RejZ

Rejstříkový zákon (zákon č. 304/2013 Sb.)

Sb.

Sbírka zákonů

S.r.o.

Společnost s ručením omezeným

ZK

Základní kapitál

ZOK

Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.)

ÚVOD
V nedávné době došlo ke změně legislativy u obchodních společností. Původní Obchodní
zákoník byl nahrazen Zákonem o obchodních korporacích. Dle mého názoru je tato oblast
veřejnosti ještě poměrně neznámá a na základě toho jsem se rozhodl napsat tuto práci.
Bakalářská práce je soustředěna na pochopení právní úpravy založení společnosti s ručením
omezeným. Nejprve čtenáře práce seznamuji s legislativou, která upravuje, resp. upravovala
tuto problematiku. Následně definuji, co je to s.r.o. a její znaky. Popisuji postup při založení
podle nové právní úpravy, zejména dle Zákona o obchodních korporacích. Stručně zmiňuji,
v čem se nová právní úprava liší od té minulé.
Dle ZOK jsem uvedl náležitosti potřebné pro založení s.r.o. Postup založení je rozdělen do
několika hlavních bodů tak, jak je nutné je postupně splnit. Práce také odpovídá na otázky,
kam se v jaké situaci související se založením této právní formy obrátit. V další části je
popsán postup při založení s.r.o. v dalších zemích.
Praktická část porovnává založení dvou společností s ručením omezeným. První z nich je
mnou fiktivně vytvořená s.r.o., jejíž založení podléhá nové právní úpravě. Druhou společností
je pardubická firma PP Trend, s.r.o., která byla založena a vznikla v době účinnosti původní
právní úpravy, tedy Obchodního zákoníku. Čtenář se bude moci seznámit s kroky, které
vedou, resp. vedly k zápisu společnosti do obchodního rejstříku, a tedy ke vzniku společnosti
s ručením omezeným. V práci je také zmíněna časová a finanční náročnost pro jednotlivé
úkony.
Cílem této bakalářské práce je podat analýzu české právní úpravy založení společnosti
s ručením omezeným a její výsledky následně použít jako východisko pro analýzu
konkrétního případu založení společnosti s ručením omezeným. Cílem práce je dále podat
názorné a srozumitelné informace o současné právní úpravě založení společnosti s ručením
omezeným tak, aby mohla sloužit jako návod pro založení této právní formy podnikání
v praxi.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Předtím, než přistoupím k popisu založení společnosti s ručením omezeným, bych se rád
zmínil o tom, jak je (popřípadě byla) tato právní forma podnikání legislativně upravena. Dále
bych chtěl čtenáře mé práce alespoň okrajově seznámit s tím, co to vlastně společnost
s ručením omezeným je a jaké jsou její znaky.

1.1

Legislativa

Současná právní úprava společnosti s ručením omezeným je vícevrstvá (viz příloha A)
Obecně (společně s dalšími obchodními korporacemi) je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanském zákoníku (NOZ). Konkrétněji se právní úpravou s.r.o. zabývá zákon č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, nebo též jen
„ZOK“). „Nevýhodou nastíněné koncepce právní úpravy je skutečnost, že není soustředěna do
jednoho právního předpisu, ale do dvou zákonů, které navíc na sebe vzájemně odkazují, a to
někdy i opakovaně. To může ve svém důsledku způsobovat určitou nepřehlednost pro čtenáře
a uživatele.“

[1]

Platí zde ovšem zásada lex speciali derogat legi generali (speciální právní

úprava má přednost před právní úpravou obecnou). V této situaci rozumíme speciálním
právním předpisem ZOK. Tato právní úprava je platná od 1. 1. 2014.
V minulosti (do 31. 12. 2014) byla s.r.o. upravena zejména zákonem č. 513/1991 Sb.,
obchodním zákoníkem. „Nevýhodou úpravy byla zejména aplikovatelnost části ustanovení
určených pro akciové společnosti i na tuto právní formu (například § 196a ObchZ upravující
pravidla vnitřního obchodování).”]2]
S.r.o. vzniklé před 1. 1. 2014 mají možnost se rozhodnout, zda se budou řídit pouze novou
právní úpravou, nebo zda budou částečně upravené podle ObchZ a částečně podle NOZ a
ZOK. V obou případech je však nutné upravit společenskou smlouvu (popřípadě
zakladatelskou listinu) dle náležitostí nové právní úpravy, a to nejpozději do 1. 7. 2014.
Založení společnosti s ručením omezeným v naší zemi spadá do oblasti práva soukromého,
konkrétně obchodního.

1

JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014,
207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2.
2
JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014,
207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2.
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1.2

Nová právní úprava

1.2.1 Definice a charakteristické znaky
Per definitionem je společnost s ručením omezeným obchodní korporací, za jejíž závazky
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.[3]
Společnost s ručením omezeným je kapitálová obchodní korporace. Toto tvrzení by se
však dalo zpochybnit, protože obsahuje spoustu prvků společnosti osobní, jako například
právo na osobní účast společníků na řízení společnosti. Charakteristická je (jak je uvedeno
výše) formou, kterou společníci ručí za závazky společnosti, tedy omezeně. Společnost
s ručením omezeným je právnickou osobou. Může tedy mít práva a povinnosti.

1.2.2 Stručně o vnitřní struktuře s.r.o.
Dle ZOK společnost s ručením omezeným tvoří tyto orgány:
-

Valná hromada

-

Jednatel nebo jednatelé

-

Dozorčí rada (u této právní formy nepovinné)

O jednotlivých orgánech společnosti s ručením omezeným bude pojednáno dále.

1.3

Založení s.r.o. podle nové právní úpravy

Založení společnosti s ručením omezeným představuje několik kroků, které musí být
postupně splněny tak, aby mohla být společnost zapsána do OR. Jedná se převážně o
komunikaci s úředními orgány. Bohužel to pro budoucí společníky (společníka) znamená, že
musí navštívit více institucí. Každý úřad totiž řeší jiné záležitosti a celkově tedy nelze založit
s.r.o. pouze jedinou návštěvou jedné instituce. Dobu, za kterou je možné založit s.r.o. tedy do
značné míry ovlivňuje rychlost úředních úkonů. Je třeba rozlišovat založení a vznik
společnosti. Společnost vzniká až zápisem do OR.

3

ŠTENGLOVÁ, I. et al. Zákon o obchodních korporacích: Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. 994 s.
ISBN 978-80-7400-480-3.
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Jedná se zejména o tyto kroky:
-

Vytvoření společenské smlouvy, popřípadě zakladatelské listiny

-

Složení základního jmění společnosti, nebo jeho části

-

Komunikace se živnostenským úřadem (živnostenská oprávnění apod.)

-

Podání návrhu na zápis s.r.o. do OR – komunikace s příslušným rejstříkovým soudem

-

Zápis společnosti do OR = vznik s.r.o.

-

Komunikace s finančním úřadem (registrace společnosti)[4]

Z logiky věci vyplývá, že těmto úředním krokům musí předcházet určitá úvaha. Je nutné
zamyslet se například nad tím, kolik bude mít společnost společníků a kdo jimi bude, jak se
bude jmenovat její firma, jaké budou vklady každého z nich, a zejména poté na tom, zda si
budou zisk rozdělovat poměrově, nebo rovným dílem.

1.4

Vytvoření společenské smlouvy (zakladatelské listiny)

Založení společnosti s ručením omezeným v podstatě představuje vytvoření společenské
smlouvy. Pokud se rozhodne s.r.o. založit pouze jedna osoba, společenskou smlouvu
nahrazuje tzv. zakladatelská listina. Náležitosti jsou však pro oba dokumenty stejné. Obě
smlouvy musí podléhat požadavkům ZOK a NOZ, a zároveň musí být vyhotoveny ve formě
veřejné listiny (ve spolupráci s notářem). Musí být vyhotoveny minimálně dva notářské
zápisy. Jeden slouží k archivaci v podniku a druhý se předává rejstříkovému soudu při návrhu
na zápis společnosti do OR.[5]

1.4.1 Společenská smlouva a její náležitosti
§ 146 ZOK říká, že společenská smlouva má po celou dobu existence společnosti tyto
náležitosti:
-

„Firmu společnosti

-

Předmět podnikání nebo činnosti společnosti

-

Určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla

4

Společnost s ručením omezeným: Základní postup založení společnosti s ručením omezeným. In:
Business.center.cz [online]. [cit. 2014-10-05]. Dostupné z:
http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx
5
JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014,
207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2.
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-

Určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených,
dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů

-

Výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly

-

Výši základního kapitálu

-

Počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost“[6]

§ 146 ZOK dále říká, že při založení společnosti obsahuje společenská smlouva také:
-

„Vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění

-

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

-

Určení správce vkladů a d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku,
kterou se započítává na emisní kurz, a určení osoby znalce, který povede ocenění
nepeněžitého vkladu“[7]

O některých z bodů a) až j) bude nyní pojednáno dále. Společenská smlouva by měla dále
obsahovat právní formu a sídlo společnosti. Mělo by v ní tedy být uvedeno, že se jedná o
společnost s ručením omezeným. Do společenské smlouvy je možné zanést i další, nepovinné
informace. Zmínil bych například minimální výši vkladu, výši podílu na zisku, způsob
výplaty podílu na zisku, nebo uložení zákazu konkurence společníkům. Jedná se tedy o
informace, které blíže specifikují chování společnosti ke svým společníkům. Společenská
smlouva může být upravena pouze v souladu se zákonem a za souhlasu všech společníků,
nebo pokud je rozhodnutí o změně smlouvy svěřeno valné hromadě.[8]

1.4.2 Firma
Tato forma obchodní korporace musí mít ve své firmě (názvu, pod jakým je zapsaná v OR)
obsažené „společnost s ručením omezeným“, popřípadě jen „spol s.r.o.“ nebo „s.r.o.“ Každá
s.r.o. může mít jen jednu firmu.[9] Název, který si společnost zvolí, musí být jedinečný, a tedy
nesmí být stejný, jako název jiné, již zapsané společnosti.

6

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 991 s. ISBN 978-807-3804-510.
7
BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 991 s. ISBN 978-807-3804-510.
8
BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 991 s. ISBN 978-807-3804-510.
9
BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 991 s. ISBN 978-807-3804-510.
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1.4.3 Předmět podnikání
Společenská smlouva by měla upravovat, v jaké oblasti s.r.o. podniká. Tato skutečnost
dále napovídá, zda podnik potřebuje pro své podnikání nějaká další oprávnění (například
koncesi). Nemusí se však nutně jednat o podnikání na základě živnostenského zákona.
V takovém případě se musí zakladatelé držet zvláštních právních předpisů, upravujících daný
typ podnikatelské činnosti. Pokud je společnost založena za jiným účelem, než je podnikání,
stanovy takové společnosti upravují, místo předmětu podnikání, předmět činnosti.[10]

1.4.4 Společníci
Společníkem s.r.o. může být jakákoli právně subjektivní fyzická, nebo právnická osoba.
Počet společníků nová právní úprava neupravuje, tedy ani neomezuje. ZOK dále ukládá
možnost řetězení společností. Znamená to, že každá s.r.o. může být jediným společníkem jiné
s.r.o..
Společenská smlouva obsahuje údaje o společnících:
-

Fyzických osobách – konkrétně jméno a bydliště

-

Právnických osobách – konkrétně firmu a sídlo

Mnohdy však bývají uváděny i další údaje (například rodná čísla fyzických osob).

1.4.5 Druhy podílů společníků a práva s nimi spojená
Z § 146 ZOK vyplývá, že společníci v s.r.o. mohou disponovat různými druhy podílů,
musí to však společenská smlouva povolit. Také to tedy znamená, že mohou disponovat
různými druhy podílů, pokud to společenská smlouva výslovně nezakazuje. Jedná se o zásadu
(zakotvenou v podobném významu i v Ústavě České republiky), že co není zákonem (v našem
případě společenskou smlouvou) zakázáno, je dovoleno, a naopak. Každý společník může
disponovat více podíly, určí-li tak společenská smlouva. O tom, že společnost povoluje různé
druhy podílů, musí informovat OR s odkazem právě na společenskou smlouvu, kde jsou
jednotlivé podíly blíže specifikovány. Ve společenské smlouvě jsou také popsány práva a
povinnosti spojené s konkrétními podíly. Výše podílu je závislá na vkladu, který společník
vložil do společnosti, není-li stanoveno jinak.

10

ŠTENGLOVÁ, I. et al. Zákon o obchodních korporacích: Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. 994 s.
ISBN 978-80-7400-480-3.
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Při převodu podílu na společníka, který již jeden podíl ve společnosti má, je nutné brát
ohled na to, zda společenská smlouva umožňuje, aby měl jeden společník více podílů.
V případě, že ne, navýší se stávající podíl tohoto společníka o velikost převáděného podílu.
V opačném případě disponuje společník dvěma podíly. [11]
O některých podílech (například o podílu s pevným podílem na zisku) se zákon sám
zmiňuje. Dále však může s.r.o. tvořit různé druhy podílů, nezávisle na tom, zda je možnost
jejich tvorby obsažena v legislativě. Záleží pouze na tom, jaké stanovisko k takovému druhu
podílu zaujímá její společenská smlouva a zda právní vymezení podílu odpovídá dobrým
mravům, obecným zásadám a legislativě.
Společenská smlouva může povolit existenci například těchto podílů:
-

Podíl s přednostním právem na podíl na zisku

-

Podíl s právem na podíl na zisku pouze na jedné z poboček

-

Podíl s násobkem hlasovacích práv[12]

Podíl s pevným podílem na zisku
„Na základě takového podílu bude společníkovi vznikat nárok na vyplacení zisku již
schválením účetní závěrky, v rámci které bude zisk schválen (tj. nebude třeba rozhodnutí
valné hromady o rozdělení zisku).“[13]
Kmenový list
Jedná se o druh cenného papíru tzv. na řad, který pro jeho držitele představuje podíl
v s.r.o.. Svým způsobem se kmenový list podobá akcii, což je cenný papír představující podíl
v akciové společnosti. Cílem kmenového listu by tedy mohla být možnost reprezentace podílu
cenným papírem v s.r.o., a tím (byť jen omezené) připodobnění s.r.o. k již zmíněné akciové
společnosti. S kmenovým listem však, na rozdíl od akcií, není povoleno obchodovat na
veřejných trzích.

11

JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014,
207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2.
12
JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014,
207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2.
13
JOSKOVÁ, L., PRAVDA, P. Zákon o obchodních korporacích s komentářem. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 85
s. ISBN 978-80-247-4834-4.

16

Pravidla spojená s kmenovými listy:
-

Jedna osoba může vlastnit více kmenových listů, stanoví-li společenská smlouva
možnost více podílů pro jednu osobu

-

Může mít pouze listinnou podobu

-

Lze jej vydat pouze k plně převoditelnému podílu (kmenový list tedy může změnit
svého držitele)

-

Neuvádí jmenovitou hodnotu, pouze je s ním spojená výše vkladu

-

Je signován jednateli společnosti[14]

1.4.6 Výše vkladů
ZOK stanovuje minimální výši vkladu každého společníka jako 1 CZK. Výše vkladů však
opět do značné míry závisí na společenské smlouvě. S.r.o. je ze zákona povinna v ní o výši
vkladů (ale i o vkladových povinnostech každého ze zakladatelů, lhůtě pro jejich splnění, a o
správci vkladů) informovat. Společenská smlouva může stanovit minimální částku, kterou
musí společníci vložit, vyšší. Dále může také povolit různé druhy podílů ve společnosti a na
základě toho stanovit různě vysoké minimální vklady pro jednotlivé druhy těchto podílů.
Horní hranice výše vkladů není stanovena.
Je důležité zmínit, že vklady do s.r.o. nemusí být nutně spojené s jejím zakládáním. Může
jít například o vklady při zvyšování základního kapitálu. V takovém případě se jedná o
činnost ve chvíli, kdy již společnost vznikla. Pro účely této práce však postačí zmínit
vkladovou povinnost při založení s.r.o..
Vklady mohou mít peněžitý i nepeněžitý charakter. Pokud se jedná o nepeněžitý vklad, je
nutné, aby byla jeho hodnota předem určena znalcem. Dle nové právní úpravy již postačí, aby
byl znalec určen dohodou stran (zakladatelů či jednatelů se znalcem).[15]

1.4.7 Výše základního kapitálu
Výše základního kapitálu ZOK výslovně nestanovuje. Základní kapitál tedy představuje
souhrn vkladů jednotlivých společníků. Minimální vkladová povinnost jednoho společníka je
(jak již uvedeno výše) jedna koruna.

14

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 991 s. ISBN 978-807-3804-510.
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1.4.8 Orgány společnosti
a) V případě více společníků
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o stěžejních záležitostech, tj.
takových, které značným způsobem ovlivňují samotný chod podniku. Množství otázek, které
valná hromada řeší, se týká souladu podniku s legislativou. Valná hromada musí být svolána
svolavatelem (především jednatelé společnosti), minimálně jednou za účetní období
(nejpozději však do šesti měsíců po posledním dni předcházejícího účetního období) a to
formou, která je uvedena ve společenské smlouvě. Neuvádí-li společenská smlouva jinak, je
valná hromada svolávána písemně na adresu každého člena (uvedenou v seznamu
společníků), a to nejpozději do 15 dní přede dnem zasedání. Valná hromada musí být dále
svolávána v případě, že se společníci domnívají, že pro její svolání existují vážné důvody.
Společník může být na valné hromadě zastoupen na základě plné moci.[16]
„Společenská smlouva může připouštět rozhodování na valné hromadě, nebo mimo valnou
hromadu s využitím technických prostředků.“[17]Takový způsob nazýváme rozhodování per
rollam.
Mezi hlavní oblasti působnosti valné hromady patří:
-

Společenská smlouva a její úpravy, které jsou v průběhu existence podniku
nevyhnutelné (pouze pokud je však ve společenské smlouvě uvedeno, že ji může valná
hromada svým rozhodnutím upravit)

-

Zajištění informovanosti společníků

-

Rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu

-

Rozhodování o zvýšení či snížení velikosti vkladů jednotlivých společníků (zvlášť
rozhoduje valná hromada, pokud má být některý z vkladů nepeněžitého charakteru)

-

Rozhodnutí o tom, kdo bude jednatelem, popřípadě o odvolání některého z již
stávajících jednatelů

-

Volba členů dozorčí rady, popřípadě jejich odvolání, byl-li tento orgán zřízen (valná
hromada také rozhoduje o úplném zrušení dozorčí rady)

16

JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014,
207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2.
17
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-

Schvalování účetní závěrky a některých dalších účetních výkazů

-

Rozhodování o rozdělení zisku, případně úhradě ztráty

-

Některé záležitosti spadající do působnosti jiných orgánů společnosti, pokud se valná
hromada usnesla, že o nich bude rozhodovat[18]

Rozhodnutí, které je mimo působnost valné hromady je neplatné a není tedy nikterak
právně závazné.
Tvoří ji:
-

Všichni společníci

-

Další osoby (v případě, že společenská smlouva uvádí, že se jí mohou účastnit)

Rozhodování valné hromady
Valná hromada je usnášeníschopná v případě, že je přítomné takové množství společníků,
které dohromady dává alespoň polovinu všech hlasů, pokud však není stanoveno jinak.
Znamená to tedy, pokud není výslovně stanoveno jinak, že toto množství hlasů k přijetí
rozhodnutí stačí.
K úpravě společenské smlouvy je nutná minimálně dvoutřetinová většina hlasů všech
společníků. Pokud se změny týkají pouze některých společníků, je zároveň nutný také souhlas
těchto společníků. Rozhodnutí o úpravě společenské smlouvy musí mít formu notářského
zápisu se jmenovitým výčtem společníků, kteří hlasovali pro úpravu.
Jednatelé
Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Znamená to, že společnost zastupuje navenek.
Mezi hlavní činnost jednatelů tedy patří obchodní vedení společnosti. Dále do jejich
kompetence spadá evidence a firemní účetnictví. V podstatě ale mají jednatelé na starost
veškeré činnosti, které nepatří do pole působnosti jiných orgánů společnosti. Jednatel při
výkonu své činnosti společnost s ručením omezeným tzv. zastupuje. Znamená to, že jejich
jednání bude posuzováno (z hlediska zákona) jako jednání společnosti, která je jednatelem
v zastoupení. Hlavním důvodem je fakt, že nová právní úprava již neumožňuje s.r.o. vlastními
právními úkony nabývat práva a povinnosti.
Jednatelé jsou voleni valnou hromadou a následně zapsáni v OR. Zápisem do OR se však
osoba nestává jednatelem. Stává se jím v okamžik zvolení valnou hromadou do své funkce,
18
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v případě, že plní všechny zákonem stanovené podmínky (zletilost, svéprávnost, bezúhonnost
ve smyslu živnostenského zákona). Při založení společnosti je dle ZOK nutné uvést jména
jednatelů ve společenské smlouvě.
Při zakládání s.r.o. je třeba jednatelovo jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého
pobytu, výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený
podpis).[19]
Pro jednatele platí zákaz konkurence, nestanoví-li společenská smlouva jinak, nebo pokud
neprojeví všichni společníci souhlas s faktem, že se jednatel účastní konkurenční činnosti.
Jednatel nemůže společnost opustit v době, která je pro společnost nevhodná.
„Společenská smlouva může se souhlasem všech společníků určit další omezení činnosti
jednatele.“[20]
Počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost
Dle ZOK může být jednatelem fyzická i právnická osoba. Pokud je jednatelem PO, musí
být zastoupena buď FO, nebo některým členem statutárního orgánu této PO.[21] Počet
jednatelů zákon neupravuje, avšak je nutné, aby společenská smlouva obsahovala údaj o tom,
kolik jednatelů společnost má. Dle zákona je tedy možné, aby s.r.o. měla pouze jediného
jednatele. Pokud jich má více, mohou tito jednatelé tvořit tzv. kolektivní orgán. Zároveň ale
legislativa nezakazuje, aby společnost měla více jednatelů, aniž by tvořili kolektivní orgán.
Pokud existuje kolektivní orgán:
-

Musí být zvolen předseda

-

V obecných záležitostech rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných

-

Ve zvláštních záležitostech rozhodnutí

-

Kvalifikovanou většinou

-

Souhlasem všech jednatelů

-

Každý jednatel má jeden hlas

-

Jednatel může pro výkon své funkce zmocnit jiného jednatele (pro jednotlivé případy)

19
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Pokud má s.r.o. více jednatelů, ale netvoří kolektivní orgán, je o obchodním vedení
rozhodováno většinou hlasů, neupravuje-li společenská smlouva jinak.
Dozorčí rada
ZOK neukládá s.r.o. povinnost zřídit dozorčí radu. Tuto povinnost však může vynutit
působnost jiného zákona. Například, pokud společnost realizuje fůzi do zahraničí. V takovém
případě je povinna vytvářet dozorčí radu. Tento orgán může být dále zřizován na základě
vnitřních dokumentů společnosti (to znamená na podtext rozhodnutí zakladatelů, popřípadě
později valné hromady). Dozorčí rada je tedy dále zřizována, je-li tak zakotveno ve
společenské smlouvě, nebo jiném právním předpise.
Hlavní oblast působení dozorčí rady je kontrola jednatelů. Dále se dozorčí rada může
zabývat množstvím jiných záležitostí, nesmí se však zabývat zákonem vymezenými
činnostmi, které spadají do působnosti valné hromady a jednatelů.
Mezi další činnosti dozorčí rady patří:
-

Kontrola účetní dokumentace

-

Podání žaloby podle § 187 a

-

Účast na valné hromadě a případné podávání protestů

-

Tvorba zpráv o své činnosti (jednou ročně seznamuje valnou hromadu se svou
činností a různými podněty, kterými by se měla valná hromada zabývat)[22]

„Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle
zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.“[23]
ZOK neupravuje počet členů dozorčí rady. Znamená to tedy, že dozorčí rada může mít
pouze jednoho člena. Pokud však má dozorčí rada dva a více členů, nabývá povahy
kolektivního orgánu a musí dodržovat pravidla pro rozhodování kolektivních orgánů.
Nestanoví-li společenská smlouva jinak, platí pro členy dozorčí rady zákaz konkurence.
Nová právní úprava tedy dává s.r.o. značnou volnost v určení činnosti, struktury i
kompetencí dozorčí rady. Záleží tedy v největší míře na tom, co společnost zakotví ve své
společenské smlouvě (zakladatelské listině).
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b) V případě jediného společníka
Jak již bylo zmíněno, dle ZOK je možné, aby byla s.r.o. založena pouze jedním
zakladatelem. Za těchto okolností společník vykonává funkci valné hromady, která se nekoná.
„Projev vůle společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu (dále
jen „rozhodnutí společníka“). Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu o
právním úkonu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský
zápis.“[24]
Zákon nezakazuje, aby se společník stal zároveň jednatelem společnosti s ručením
omezeným. Jednatel společnosti však nemůže být zároveň členem dozorčí rady. Z logiky věci
totiž vyplývá, že by poté nemohl plnit jednu ze svých hlavních funkcí, kterou je dohled nad
činností jednatelů.

1.5

Složení základního jmění společnosti

Jelikož je základní jmění společnosti s ručením omezeným představováno souhrnem
vkladů jednotlivých společníků, rozhodující pro složení tohoto jmění je doba, ve které musejí
společníci své vklady do společnosti splatit. Tuto dobu stanovuje společenská smlouva. Je
zároveň nutné rozdělení vkladů na peněžité a nepeněžité. Nepeněžité vklady musí být do
společnosti vneseny ještě před jejím vznikem. Maximální doba odkladu splacení peněžitých
vkladů je 5 let od vzniku společnosti. Není-li lhůta výslovně stanovena společenskou
smlouvou, je možné, aby společnost vyzvala společníka ke splnění vkladové povinnosti
kdykoli. Není-li společník ke splacení vyzván, je pro něho rozhodná již zmiňovaná hranice 5
let od vzniku společnosti. V případě, že společník nesplatí svůj vklad ve stanovené době,
společenská smlouva, popřípadě zákon sám, stanoví sankce (úrok, vyloučení společníka ze
společnosti).
V případě jednoho společníka je nutné, aby svůj vklad splatil před podáním návrhu na
zápis společnosti do OR v plné výši. Pokud má společnost více společníků, musí být základní
jmění společníků, před podáním tohoto návrhu, splaceno alespoň ve výši 30%.[25]
„Vkladové povinnosti nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení základního
kapitálu.“[26]
24

Několik poznámek k aktuální úpravě rozhodování jediného společníka / akcionáře. In: BROŽ, Vladimír.
Www.governance.cz [online]. 2012 [cit. 2014-10-22]. Dostupné z:
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Postup založení s.r.o. - společnosti s ručením omezeným - platný od 1.1.2014. In: Www.easysupport.cz
[online]. 2012 [cit. 2014-10-29]. Dostupné z: http://www.easysupport.cz/zalozeni-sro-postup
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„Základní kapitál je „blokován“ na vázaném účtu pouze po dobu rejstříkového řízení, poté
lze s prostředky disponovat.“[27]
Z uvedené citace vyplývá, že společníci splácejí své peněžité vklady ve prospěch
účelového účtu stanovené banky. Tento účet zřizuje správce vkladu (musí jím být zakladatel
společnosti, pověřený touto činností), na firmu společnosti. Za takto splacené vklady ručí
v první řadě samotná banka, v další řadě právě správce vkladu. Ten následně svým
prohlášením rejstříkovému soudu (písemné prohlášení formou přílohy návrhu na zápis do
OR) stvrzuje, že byly vklady do společnosti vneseny a v jaké míře.
S těmito prostředky je možné disponovat v případě:
-

Že je již společnost zapsána v OR

-

Že vznikla potřeba krytí tzv. zřizovacích výdajů

-

Že společnost nevznikla a vklady mají být vráceny[28]

1.6

Komunikace se živnostenským úřadem

„Podnikáním se podle § 420 odst. 1 NOZ rozumí samostatný výkon výdělečné činnosti na
vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
soustavně za účelem dosažení zisku.“[29]
Samostatný výkon výdělečné činnosti živnostenským způsobem
„Živnost je soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským
zákonem.“30
Společnost s ručením omezeným musí pro provozování živnosti stanovit odpovědného
zástupce, který splňuje všechny zákonné podmínky pro provozování živnosti. Tímto
zástupcem může být statutární orgán, popřípadě (nelze-li jinak) jiná osoba nebo osoby, které

26

ŠTENGLOVÁ, I. et al. Zákon o obchodních korporacích: Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. 994 s.
ISBN 978-80-7400-480-3.
27
Splacení základního kapitálu, správce vkladu. In: Www.spravaspolecnosti.cz [online]. 2014 [cit. 2014-10-27].
Dostupné z: http://www.spravaspolecnosti.cz/sprava-spolecnosti/splaceni-zakladniho-kapitalu-spravce-vkladu/
28
Splacení základního kapitálu, správce vkladu. In: Www.spravaspolecnosti.cz [online]. 2014 [cit. 2014-10-27].
Dostupné z: http://www.spravaspolecnosti.cz/sprava-spolecnosti/splaceni-zakladniho-kapitalu-spravce-vkladu/
29
Zákon o obchodních korporacích: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xiv, 994 s. Velké komentáře.
ISBN 978-807-4004-803.
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Definice živnosti. In: Www.ceed.cz [online]. [cit. 2014-11-16]. Dostupné z:
http://www.ceed.cz/podnikani/32_definice_zivnosti.htm
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jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti. Nesmí jím však být člen dozorčí rady, je-li
zřízena.31
Rozlišujeme dva druhy živností, a to:
-

Ohlašovací

-

Koncesované32

V závislosti na druhu živnosti rozlišujeme další postup při získávání živnostenského
oprávnění. Ohlašovací živnost je možné provozovat od okamžiku jejího ohlášení příslušnému
živnostenskému úřadu. V případě živnosti koncesované je nejprve nutné získat tzv. koncesi,
což je povolení provozovat živnost ve zvláštních (jmenovitě vyčtených) případech.
Živnost se ohlašuje písemně, vyplněním příslušných formulářů. Jak je již výše uvedeno,
tyto formuláře se odevzdávají na živnostenském úřadě, příslušném dle sídla s.r.o.. Následně je
nutné zaplatit správní poplatek.
Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad
zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá
podnikateli výpis. V případě koncesované živnosti rozhodne živnostenský úřad o udělení
koncese. V případě jejího udělení provede do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
udělení koncese zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.33

1.7

Podání návrhu na zápis do OR

Návrh na zápis s.r.o. do OR podávají všichni jednatelé, příslušnému rejstříkovému soudu,
formou vyplněného formuláře, spolu s povinnými přílohami. Příslušným rejstříkovým
soudem se rozumí krajský soud (případně Městský soud v Praze), pod jehož působnost spadá
správa místa, kde chce mít s.r.o. své sídlo. Součástí návrhu na zápis do OR musí být také
kolek, který potvrzuje zaplacení poplatku za zápis společnosti do OR. Nová právní úprava
umožňuje podat návrh na zápis do OR v elektronické podobě. Využívá přitom služeb
elektronické podatelny Ministerstva spravedlnosti. Při podání návrhu touto formou je třeba
uznávaných elektronických podpisů jednatelů.
31

Průvodce vznikem společnosti s ručením omezeným. In: Www.prokopr.cz [online]. [cit. 2014-11-16].
Dostupné z: http://www.prokopr.cz/pruvodce-podnikanim/pruvodci-podnikanim/pruvodce-vznikem-spolecnostis-rucenim-omezenym/
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Průvodce vznikem společnosti s ručením omezeným. In: Www.prokopr.cz [online]. [cit. 2014-11-16].
Dostupné z: http://www.prokopr.cz/pruvodce-podnikanim/pruvodci-podnikanim/pruvodce-vznikem-spolecnostis-rucenim-omezenym/
33
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Nová právní úprava dále umožňuje, aby návrh na zápis do OR podal notář, který sepsal
společenskou smlouvu. „Notář zároveň vloží potřebné listiny do sbírky listin (§ 108 – 118
RejZ). Zápis notářem může v konkrétním případě představovat zjednodušení a urychlení.“34
Při podání návrhu na zápis společnosti do OR musí již být:
-

Sepsána společenská smlouva (zakladatelská listina)

-

Vyřízené živnostenské oprávnění (nebo alespoň podána žádost – při podání návrhu
tedy žadatel předloží doklad o tom, že nejpozději v den zápisu vznikne toto oprávnění)

-

Splacen zapsaný kapitál v bance

-

Posouzené nepeněžité vklady

Při podání návrhu na zápis do OR musí žadatel(é) doložit:
-

„Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku

-

Notářský zápis o založení společnosti

-

Čestné prohlášení jednatele(ů) s ověřeným podpisem

-

Souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem ne starším 3 měsíců

-

Prohlášení správce vkladu

-

Potvrzení banky o splacení ZK

-

Výpis z živnostenského rejstříku“35

Dále se předkládá výpis z rejstříku trestů všech jednatelů.
Návrh na zápis s.r.o. do OR se podává nejpozději do 6 měsíců ode dne založení
společnosti, není-li stanoveno jinak.

1.8

Zápis do OR (vznik společnosti)

Společnost s ručením omezeným vzniká dnem, kdy je zapsána do OR. Do obchodního
rejstříku má místně příslušný soud povinnost společnost zapsat nejpozději do pěti dní ode dne
podání návrhu na zápis. Pětidenní lhůta na zápis počíná běžet následujícím dnem po dni, kdy
byl návrh podán, a to pouze v případě, že společnost splnila stanovené podmínky. V případě
nesplnění požadavků soud vyzve k doplnění, čímž se zápis prodlouží. O rozhodnutí o zapsání
34

JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: Grada, 2014,
207 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2.
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společnosti do OR soud povinně informuje všechny osoby, které podaly návrh na zápis. Do
15 dní od doručení rozhodnutí je možné se proti rozhodnutí odvolat. V takovém případě
rozhodnutí nabude právní moci až po těchto 15 dnech. Je ale možné se práva na odvolání
vzdát. Pokud se práva na odvolání společnost vzdá, neběží 15denní lhůta, a společnost je do
OR zapsána tzv. přímým zápisem, a tedy vlastně dříve. Při okamžiku zápisu společnosti do
OR je jí přiděleno tzv. IČO.

1.9

Komunikace s finančním úřadem

Nově vzniklou s.r.o. je nutné registrovat u místně příslušného finančního úřadu. Tento
finanční úřad společnosti přidělí DIČ (daňové identifikační číslo).
Společnosti jsou po jejím vzniku doručeny přístupové údaje k datové schránce společnosti.
Jedná se o jakési elektronické úložiště, skrz které je možné komunikovat se státními a dalšími
orgány. Díky této datové schránce je možné s.r.o. přihlásit k finančnímu úřadu pomocí
internetu, což vede ke značné úspoře času.
„V případě, že máte zaměstnance, musíte svou s.r.o. registrovat také na správě sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovně.“36

1.10 Srovnání s minulostí
Hlavní oblasti, kterých se změna legislativy u s.r.o. dotkla:
-

Terminologie
o Objevují se zde nové termíny. Například se všechny obchodní společnosti a
družstva začaly souhrnně nazývat obchodními korporacemi.

-

Základní kapitál
o ObchZ stanovil minimální výši základního kapitálu u s.r.o. na 200 000 Kč.
o Dále ObchZ stanovil minimální výši vkladu jednoho společníka ve výši 20 000
Kč.
o Správcem vkladu do základního kapitálu mohl být pouze zakladatel, nebo
banka.

36

Založení s.r.o.: informace o založení s.r.o. In: Www.profispolecnosti.cz [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné
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-

Podíly
o ObchZ umožňoval pouze jeden druh podílu.
o ZOK umožňuje vydání různých druhů podílů, a s nimi spojených odlišných
práv a povinností společníků.

-

Rezervní fond – Dle ObchZ musí s.r.o. povinně vytvářet rezervní fond. Nová právní
úprava tuto povinnost ruší.

-

Zákaz řetězení
o ObchZ zakazoval, aby byla s.r.o. jediným společníkem ve více než třech jiných
s.r.o. Pokud měla společnost s ručením omezeným pouze jednoho společníka,
nesměla být jediným společníkem v jiné s.r.o..
o ZOK tento zákon ruší a nově tedy umožňuje, aby s.r.o. byla zároveň jediným
společníkem jiné s.r.o., a to i tehdy, má-li společnost pouze jednoho
společníka.

-

Orgány
o ObchZ neumožňoval, aby byla orgánem s.r.o. právnická osoba.
o ZOK umožňuje větší flexibilitu při výkonu funkce orgánu s.r.o.

-

Počet společníků
o Dle ObchZ mohla mít společnost s ručením omezeným maximálně 50
společníků.
o Nyní počet společníků s.r.o. není omezen.

-

Konkurenční doložka
o ObchZ neumožňoval působení jednatele v jiné společnosti se stejným
podnikatelským záměrem.
o ZOK umožňuje takové působení, ale pouze za předpokladu, že s takovým
jednáním budou seznámeni všichni společníci.

-

Povinnost zveřejňování údajů na webu
o „Pokud má s.r.o. své firemní webové stránky, musí na těchto stránkách
povinně zveřejnit informace o svém skutečném názvu zapsaném v obchodním
rejstříku, sídle, údaj o zápisu společnosti ve veřejném rejstříku včetně oddílu a
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značky zápisu. Dosavadní úprava stanovila tuto povinnost pouze ohledně
písemných dokumentů firem (dopisy, smlouvy apod.).“37

1.11 S.r.o. v dalších zemích
1.11.1 Založenie s.r.o. na Slovensku
Problematiku založení společnosti s ručením omezeným na Slovensku právně upravuje
zákon č. 513/1991, Obchodný zákonník. Některá ustanovení jsou shodná s právní úpravou,
která platila v naší zemi v minulosti. Společnost může být založena minimálně jednou,
maximálně 50 osobami. Platí zde zákaz řetězení. Za porušení závazků společnost zodpovídá
celým svým majetkem. Společníci za porušení závazků ručí do výše svých nesplacených
vkladů, zapsaných v obchodnom registri (slovenská obdoba českého OR). Hodnota
základního kapitálu je minimálně 200 000 slovenských korun, popřípadě 5 000 eur.
Minimální hodnota vkladu jednoho společníka musí být vyšší než 30 000 slovenských korun
(750 eur). Vklady mohou být peněžitého i nepeněžitého charakteru. Postup založení je téměř
stejný jako v ČR. Nejprve je nutné sepsat společenskou smlouvu. Následně je nutné splatit
vklady do společnosti minimálně do výše, jakou ukládá zákon. Pokud jsou tyto podmínky
splněny, společníci žádají u místně příslušného registrového súdu o zápis do obchodného
registra. Společnost vzniká dnem tohoto zápisu.38

1.11.2 Založení Limited Company ve Velké Británii
Ve Velké Británii se naší společnosti s ručením omezeným nejvíce podobá tzv. Limited
Company (LTD). Stejně jako u s.r.o. v České republice je hlavní výhodou fakt, že si
společníci mohou svými vklady určit, do jaké míry budou finančně zodpovědní za činnost
společnosti. Limited company musí mít určené své sídlo. Firma takové společnosti musí na
svém konci obsahovat slovo „limited“ nebo jen zkráceně „ltd“. Společnost vlastní tzv.
Shareholders (vlastníci podílů) a o její chod se starají tzv. Directors. Limited company musí
mít minimálně jednoho Shareholdera a jednoho Directora. Jedna osoba může zastávat obě
pozice zároveň. Minimální základní kapitál je jedna britská libra. Není však nutné tento
kapitál splatit (postačí pouze čestné prohlášení).

37

Změny v legislativě u s.r.o. od 1. ledna 2014. In: Www.rozjezdyroku.cz [online]. 2013 [cit. 2014-12-02].
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http://www.szk.sk/files/legislativa/1991-513_znenie_20140101.pdf
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Při založení společnosti společnost potřebuje následující dokumenty:
-

Certificate of Incorporation – „úřední potvrzení vydávané při vzniku společnosti
správcem rejstříku, který deklaruje, že společnost byla řádně založena podle zákona a
plní své povinnosti vůči rejstříku“39

-

Memorandum of association – zakladatelský dokument společnosti (obdoba naší
společenské smlouvy)

-

Articles of association – stanovy společnosti („základní dokument společnosti
představující určitou regulaci činností a řízení společnosti“40)

Pokud společníci mají výše uvedené dokumenty, podávají žádost o registraci těchto
dokumentů v registru společností u Companies House (britský obchodní rejstřík).41
V poslední době je tato britská forma podnikání atraktivní také v České republice.
Hlavními důvody jsou nízká pořizovací cena a rychlost založení. Také je pro Čechy atraktivní
seriózní image, kterou tato společnost působí.

1.11.3 Gesellschaft, mit berschränkter Haftung v Německu (GmbH)
Společnost GmbH je německou obdobou společnosti s ručením omezeným. Může být
založena jednou fyzickou, nebo právnickou osobou a minimální výše základního jmění je
25 000 eur. Minimální výše vkladu jednoho společníka je 100 eur. Před podáním návrhu na
zápis je třeba registrovat živnost společnosti a vytvořit společenskou smlouvu formou
notářského zápisu. O zápis společnosti se žádá místně příslušný rejstříkový soud. Pokud
žádost vyhovuje všem požadavkům, je společnost zapsána do německého obchodního
rejstříku.

1.11.4 Limited lability company v USA
V USA má k naší společnosti s ručením omezeným nejblíže právě LLC. Společnost může
být založena minimálně dvěma zakladateli. Vyznačuje se však mnohem větší volností, než
česká s.r.o.. Při zakládání se registruje základní jmění, jehož výše není omezena. Potřebné
dokumenty pro založení jsou společenská smlouva, stanovy a úvodní usnesení valné
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hromady. Tato právní forma je v současné době hojně využívána při mezinárodním daňovém
plánování.

30

2 PRAKTICKÁ ČÁST
V praktické části analyzuji založení společnosti s ručením omezeným, za pomoci
teoretických východisek mé práce a za pomoci informací načerpaných při konzultaci s orgány
veřejné správy, které se založením s.r.o. zabývají. Konkrétně jsem navštívil pobočku
Krajského soudu Hradce Králové v Pardubicích, kde jsem konzultoval problematiku změny
právní úpravy s panem Tomášem Petrem, který provádí zápisy společností s ručením
omezeným do OR. Dále jsem navštívil Živnostenský úřad v Nymburce a kontaktní místo
Czech POINTu. Rozhodl jsem se fiktivně založit takové s.r.o., které odpovídá požadavkům,
které stanovuje ZOK. Praktická část mé práce tedy zaprvé znázorňuje proces založení
společnosti s ručením omezeným (včetně shromažďování a tvorby potřebných dokumentů), a
zadruhé vysvětluje jednotlivé kroky v návaznosti na teoretickou část.
Ve druhé fázi popíšu založení společnosti PP Trend, s.r.o., které proběhlo v souladu
s minulou právní úpravou (tj. podle ObchZ). Výsledkem bude porovnání obou variant.

2.1

Společnost NBN, s.r.o.

Údaje, které jsem použil, jsou smyšlené.
Tři společníci - Michal Novák, Martin Novák a společnost BCD, s.r.o., se rozhodli, ke dni
20.2.2015 založit společnost. Dohromady mohou do společnosti vložit 100 000 Kč. Na
základě zjištěných informací se domluvili, že jako vhodnou formu pro své podnikání, zvolí
společnost s ručením omezeným. Nejprve vytvořili návrh společenské smlouvy. Dále bylo
nutné společnost ohlásit jako právnickou osobu na živnostenském úřadě a zažádat o
živnostenské oprávnění. Museli zajistit prohlášení vlastníka nemovitosti, že ji společnost
může užívat jako své sídlo. Dále jednatel Michal Novák zažádal o výpis z rejstříku trestů a
vytvořil čestné prohlášení. Po obdržení výpisu ze živnostenského rejstříku vytvořil
navrhovatel návrh na zápis společnosti NBN, s.r.o. do OR. Poté společníci splatili vklady ve
výši, ve které se zavázali společenskou smlouvou, a správce vkladů vytvořil prohlášení o
tomto splacení. Toto prohlášení doložil potvrzením banky o přijetí peněz. Na závěr navštívili
notáře, JUDr. Karla Pokorného, kde vytvořili platnou společenskou smlouvu, ověřili podpisy
na potřebných dokumentech a notář o tomto sepsal notářský zápis. S potřebnými dokumenty
zažádal Michal Novák u rejstříkového soudu v Praze o zápis společnosti do Obchodního
rejstříku. Jednotlivé kroky jsou popsány v následujících kapitolách.

31

2.1.1 Společenská smlouva
Společenská smlouva (viz příloha B) ve svém nadpise uvádí, že se jedná o smlouvu, která
zakládá společnost s ručením omezeným, a to konkrétně společnost NBN, s.r.o.. Fyzické
osoby uvádějí své datum narození, adresu a rodné číslo, které však pro účel této smlouvy není
povinné. Právnická osoba uvádí své identifikační číslo a sídlo. Dále smlouva vymezuje
obchodní firmu, tj. název, pod kterým by měla být s.r.o. zapsána do OR a sídlo budoucí
společnosti (Pro úspěšný vznik společnosti bude nutné, aby majitel nemovitosti, Michal
Novák, prohlásil, že souhlasí se sídlem společnosti). Základní kapitál činí 100 000 Kč, a tedy
odpovídá požadavkům ZOK. Vklady jednotlivých společníků jsou peněžitého charakteru a
podíl společníka odpovídá procentuálně poměru jeho vkladu. Smlouva ustanovuje správce
vkladu, společníka Martina Nováka, který má za povinnost zřídit zvláštní účet u bankovního
ústavu, na který budou vklady splaceny. Je výslovně stanoveno, že NBN, s.r.o. má pouze
jediný druh podílu, a to kmenové listy. Pokud by tak stanoveno nebylo, mohla by mít různé
druhy podílů. Dále jsou vymezeny orgány společnosti. NBN, s.r.o. se rozhodla nezřizovat
dozorčí radu. Valná hromada se skládá ze všech společníků (u BCD, s.r.o. je to odpovědný
zástupce této osoby). Je vymezena působnost valné hromady a způsob jejího usnášení se. Ve
smlouvě je zmíněno, že je možné hlasovat jak na valné hromadě, tak i mimo ni
prostřednictvím technických prostředků. NBN, s.r.o. má jediného jednatele. Prvním
jednatelem za společnost je společník, Michal Novák. Po pěti letech skončí období, na které
byl zvolen, a valná hromada rozhodne o jeho setrvání ve funkci, popřípadě o zvolení nového
jednatele. Zisk je rozdělován společníkům v poměru jejich podílů s tím, že pokud má
společnost jednatele nespolečníka, je část (10% z celkového zisku) přidělena i jemu (zbylých
90% se následně dělí mezi společníky v poměru jejich podílů). V závěru je ve smlouvě
uvedeno, kterým právním předpisem se smlouva řídí, kdo ji podepisuje a jak lze měnit její
obsah.
Rezervní fond společnost NBN, s.r.o. netvoří.

2.1.2 Žádost o živnostenské oprávnění
Žádost o živnostenské oprávnění podává jednatel Michal Novák na příslušném
živnostenském úřadě, tedy na Živnostenském úřadě v Nymburce. Žádá za všechny společníky
na registračním formuláři, který si mohl buď stáhnout na internetu, nebo by jej obdržel na
tomto úřadě (resp. by jej za něho vyplnil pracovník úřadu). Použil počítačový program FORM
studio, kde si vybral dokument, který chce vytvořit, a tento program ho následně celým
procesem provedl. Výsledkem tedy byl vyplněný formulář žádosti o živnostenské oprávnění
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právnické osoby ve formě pdf. Dokument vytiskl a dne 27.1.2015 jej předložil na
živnostenském úřadě. Pracovník CRM (centrálního registračního místa – živnostenského
úřadu) žádost přijal, ověřil její správnost a úplnost, ověřil totožnost statutárního orgánu
(kontrolou občanského průkazu) a zařadil ji mezi žádosti. Michal Novák při podání žádosti
zaplatil 1000 korun za ohlášení živnosti.
Žádost (viz příloha F) obsahuje firmu, právní formu společnosti a sídlo, které se má
oprávnění týkat. Dále udává předmět podnikání právnické osoby, tedy že se společnost NBN,
s.r.o. bude zabývat prováděním staveb a jejich úpravami. V tuto chvíli hraje předmět
podnikání důležitou roli. Na jeho základě se rozhoduje, zda jde o živnost ohlašovací, nebo o
živnost koncesovanou, na kterou by společnost potřebovala tzv. koncesi (povolení). Nutné je
dále uvést jméno, datum narození, rodné číslo a bydliště alespoň jednoho člena statutárního
orgánu. Odpovědného zástupce společnost NBN, s.r.o. nestanovila, protože neprovozuje
živnost, která vyžaduje zvláštní podmínky provozování živnosti. Jako provozovnu označil
sídlo společnosti. Díky tomuto formuláři mohla společnost oznámit při jedné příležitosti také
volné pracovní místo ve firmě a registrovat se k finančnímu úřadu. Rozhodla se však, že tyto
další záležitosti učiní až při zápisu společnosti do OR. Učinila tak vzhledem k tomu, že
společnost vznikne až datem zápisu do obchodního rejstříku a případná dřívější registrace
k finančnímu úřadu by pro ni znamenala zbytečné náklady. V závěru je v žádosti uvedena
adresa pro doručování písemností (opět sídlo NBN, s.r.o.) a údaje týkající se osoby, která
žádost podává. Tento podatel žádost také signuje.

2.1.3 Souhlas vlastníka nemovitosti
Společnost může doložit umístění svého sídla buď nájemní smlouvou (v případě, že má
místo pronajaté), nebo souhlasem vlastníka budovy. Takový souhlas vystavil Michal Novák,
který vlastní budovu, ve které chce mít sídlo zakládaná společnost NBN, s.r.o. (viz příloha I).
V dokumentu je uvedené jméno, bydliště a datum narození. Dále je uvedeno, že je Michal
Novák vlastníkem, resp. spoluvlastníkem uvedené budovy, a že souhlasí s poskytnutím sídla
výše zmíněné společnosti. Vlastnictví dokládá výpisem z katastru nemovitosti, jako součást
tohoto souhlasu. Správnost dokumentu, totožnost a podpis vlastníka ověří notář.

2.1.4 Žádost o výpis z rejstříku trestů jednatele
O výpis z rejstříků trestů žádá Michal Novák prostřednictvím formuláře (viz příloha E),
který mu byl poskytnut již vyplněný pracovníkem na příslušném místě. Nutno podotknout, že
tak činí do jisté míry zbytečně, jelikož si soud o tento výpis u občana České republiky může
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zažádat, a většinou žádá sám. Nalézá kontaktní místo projektu Czech POINT a tam žádost
podává. Při podání žádosti je ověřena totožnost Michala Nováka (občanský průkaz, který
pracovník nechává projet databází neplatných průkazů) a správnost údajů uvedených
v žádosti. Tato žádost je následně odeslána na Rejstřík trestů se sídlem v Praze 4. Žádost mohl
podat také přímo na Rejstříku trestů osobně. Pro výpis si může dojít na kterékoli místo Czech
POINTU, zhruba hodinu po podání žádosti. Nutné je zaplatit poplatek v hodnotě 100 korun.
V žádosti Michal Novák uvádí své jméno, rodné číslo, pohlaví a státní občanství. Dále je
nutné uvést jména obou rodičů a adresu žadatele. Zbylou část dokumentu vyplňuje ověřující
orgán.

2.1.5 Čestné prohlášení jednatele
Jednatel čestným prohlášením stvrzuje, že souhlasí s funkcí, do které byl zvolen.
Dokument (viz příloha C) obsahuje název, tedy že se jedná o čestné prohlášení jednatele.
Prohlášení vydává jednatel, Michal Novák a udává své rodné číslo a adresu. Dále se uvádí
název společnosti, jíž se prohlášení týká. Michal Novák prohlášením stvrzuje, že plní
podmínky stanovené ZOK pro výkon funkce jednatele (viz kapitola 1.4.8). Prohlašuje také, že
na jeho majetek nebyl prohlášen nebo ukončen konkurz, a že neexistují žádné jiné
skutečnosti, které by mohly znemožnit výkon jemu uložené funkce (př. zákaz činnosti
v oboru). Souhlasí s případným trestním stíháním v případě, že uvedl nepravdivé údaje. Na
závěr přikládá svůj vlastnoruční podpis, který je zároveň podpisem, jakým se bude jako
jednatel podepisovat za společnost NBN, s.r.o.. Notář následně čestné prohlášení zkontroluje
(zkontroluje také totožnost osoby, která prohlášení podepisuje – občanský průkaz) a stvrzuje
svým podpisem a razítkem, a přikládá ke společenské smlouvě, resp. návrhu na zápis
společnosti do OR.

2.1.6 Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku nahrazuje vydávání tzv. živnostenských listů. Ze zákona
má příslušný živnostenský úřad na jeho vydání 5 dní od ohlášení živnosti, pokud jsou splněny
všechny zákonem stanovené podmínky (u živností ohlašovacích). V praxi však vyřízení
živnostenského oprávnění trvá déle. Tento výpis se vydává v listinné i elektronické podobě. Je
možné si jej vyzvednout na příslušném živnostenském úřadě. Také je možné si tento výpis
pořídit kdekoli na pobočce Czech POINTU. Výpis ze živnostenského rejstříku musí
společníci doložit jako součást návrhu na zápis společnosti do OR. S tím také souvisí, že
živnostenské oprávnění vzniká až dnem zápisu společnosti do OR.
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Ve výpisu (viz příloha G) je uveden název příslušného živnostenského úřadu, tedy
Živnostenského úřadu v Nymburce. Dále musí být zřejmé, komu je živnostenské oprávnění
uděleno. Je tedy uvedena firma a sídlo této firmy. IČ se doplní po jeho přidělení firmě
Obchodním rejstříkem. Vymezen je také předmět podnikání právnické osoby a obor jejích
činností. Zřejmé musí být, že je toto oprávnění vydané na dobu neurčitou. Znamená to, že
může být zrušeno pouze na základě zákonem stanovených podmínek, nikoli však uplynutím
doby, na kterou bylo vydáno. Celý dokument signuje vedoucí pracovník Živnostenského
úřadu v Nymburce a připojuje razítko tohoto úředního orgánu. Společnosti je přidělen kód ID
RZP (viz dále).

2.1.7 Vytvoření návrhu na zápis společnosti NBN, s.r.o. do OR
Návrh na zápis společnosti do OR podává navrhovatel za společnost NBN, s.r.o.
příslušnému rejstříkovému soudu sám, nebo tak za něho činí notář v případě, že přinese návrh
k ustavující notářské schůzce. Návrh se podává prostřednictvím inteligentního formuláře,
který je k nalezení na oficiálních webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České
republiky, konkrétně na portálu www.justice.cz. Při vyplňování formuláře jsou nejprve
dotázáni, jaké kroky chtějí podstoupit. Volí prvozápis a jako druh podání návrh.
Identifikačním číslem subjektu se nezabývají, jelikož NBN, s.r.o. IČ ještě nemá přidělené.
Přiděleno jí bude až příslušným rejstříkovým soudem. Dále volí, že chtějí založit společnost
s ručením omezeným. Následně jsou přesměrováni již k vyplnění konkrétního formuláře,
který je rozdělen do dvou částí – předmětné a závěrečné. Dokud nebudou uloženy a vyplněny
všechny požadované údaje, není možné formulář uložit. Po jeho úspěšném uložení si
vygenerují dokument ve formě pdf.
Co se týká samotného návrhu, jedná se o několikastránkový dokument (viz příloha J),
v němž jsou uvedeny veškeré náležitosti, na základě kterých by měla být společnost NBN,
s.r.o. zapsána do Obchodního rejstříku. V jeho první části jsou uvedeny údaje o rejstříkovém
soudu, kterému je návrh určen, tedy Městskému soudu v Praze, pod který město Nymburk
spadá. Druhá část obsahuje údaj o osobě, která návrh podává, tj. jednateli společnosti NBN,
s.r.o., Michalu Novákovi. Třetí část poskytuje informace o subjektu, který je zakládán.
Vyplňuje se zde firma, sídlo, právní forma, příslušný rejstříkový soud, požadovaná akce a kód
ID RZP. Tento kód přiděluje živnostenský úřad právnické osobě, která splňuje podmínky
provozování živnosti a získala živnostenské oprávnění. Je uveden ve výpisu ze
živnostenského rejstříku. Z tohoto důvodu musí společnost před podáním návrhu na zápis do
OR vlastnit živnostenské oprávnění. Uvádí se také předmět podnikání a předmět činnosti.
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Návrh dále musí obsahovat údaje o prvních statutárních orgánech společnosti. Je zde tedy
vyplněno, že jde o jednatele a že se jím stává dnem vzniku společnosti. Vyplňuje se také, že
má společnost NBN, s.r.o. jediného člena statutárního orgánu a způsob jeho jednání za
společnost. Dále se uvádějí údaje o společnících, a to včetně výše jejich vkladů do společnosti
a z nich plynoucích obchodních podílů. Tato část je zakončena uvedením výše základního
jmění společnosti. V závěrečné části je obsažen údaj o osobě, která má oprávnění jednat
jménem navrhovatele tohoto návrhu. Touto osobou je Martin Novák.
Návrh podepisuje navrhovatel a jeho podpis musí být úředně ověřený. Z tohoto důvodu je
dobré, aby byl návrh vytvořený ještě před ustavující schůzkou společníků u notáře.

2.1.8 Prohlášení správce vkladu
Před založením společnosti musí Martin Novák, správce vkladu, písemně prohlásit, že byl
základní kapitál splacen ve výši stanovené společenskou smlouvou ve prospěch jím
vytvořeného zvláštního účtu u bankovního ústavu. Dále také uvádí, v jaké výši splatili
společníci své vklady do společnosti, a v jakém poměru jsou tyto splacené vklady
k celkovému vkladu, který mají splatit. Dokument (viz příloha H) obsahuje následující údaje:
název dokumentu, jméno a bydliště správce vkladů, firma a sídlo společnosti, tabulka
s přehledem upsaných a splacených vkladů a způsob, jakým byly tyto vklady splaceny.
Všichni společníci splatili 100% svých vkladů, a to v peněžité formě. Potvrzení banky o
přijetí finančních prostředků je přílohou tohoto prohlášení.

2.1.9 Notářský zápis o založení společnosti NBN, s.r.o.
Po sestavení návrhu smlouvy společníky, vytvoření dalších dokumentů (prohlášení správce
vkladu, souhlas vlastníka nemovitosti..), a shromáždění potřebných podkladů (výpis
z rejstříku trestů jednatele, živnostenské oprávnění), je třeba notářsky ověřit podpisy na
některých z těchto dokumentů. Notář se na tvorbě těchto dokumentů může podílet, nebo je
může sám, samozřejmě za úplatu vytvořit. Také je nutné společenskou smlouvu vyhotovit ve
formě notářského zápisu. To znamená, že si notář návrh společenské smlouvy prohlédne a
ověří jeho správnost a úplnost. Případné změny oznámí notář společníkům a provede je.
Dohlíží především na správnost a úplnost z hlediska legislativy. Sleduje, zda nebyly ve
smlouvě opomenuty náležitosti, které podle ZOK společenská smlouva vyžaduje.
Notářský zápis (viz příloha D) o založení společnosti NBN, s.r.o. je pořízen dne 20.2.2015
notářskou kanceláří JUDr. Karla Pokorného. JUDr. Pokorný uvádí, že osoby, které se k zápisu
dostavily, nezná. Dále dokument uvádí údaje o osobách, které k zápisu dorazily, a to
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konkrétně jména, rodná čísla a bydliště u fyzických osob a firmu, sídlo, identifikační číslo a
jméno zástupce u osob právnických. Zdůrazněno je, že se tyto osoby prokázaly platnými
průkazy totožnosti. Dokument v další části odkazuje na fakt, že s těmito osobami byla sepsána
společenská smlouva. Tato smlouva je notářem schválený, a pokud to bylo nutné, upravený
návrh společenské smlouvy, vytvořený společníky. Znění společenské smlouvy je součástí
notářského zápisu. Notářský zápis podepisují všichni zúčastnění a na závěr jejich podpisy
stvrdí svým razítkem a podpisem JUDr. Pokorný. Tím okamžikem dochází k tzv. založení
společnosti NBN, s.r.o..

2.1.10 Podání návrhu na zápis společnosti NBN, s.r.o. do OR
Jak již bylo výše uvedeno, návrh podává buď navrhovatel, nebo tak může učinit notář za
něho. K návrhu na vznik společnosti NBN, s.r.o. se přikládají následující dokumenty:
-

Čestné prohlášení jednatele (příloha č.)

-

Výpis z rejstříku trestů jednatele – může si jej dohledat rejstříkový soud sám (příloha
č.)

-

Souhlas vlastníka nemovitosti (příloha č.)

-

Notářský zápis o založení společnosti NBN, s.r.o. obsahující společenskou smlouvu
(příloha č.)

-

Prohlášení správce vkladu (příloha č.)

-

Výpis ze živnostenského rejstříku právnické osoby

Za zápis společnosti s ručením omezeným je třeba zaplatit 6000 korun. Tuto částku je
možné uhradit bankovním převodem, nebo zakoupením kolku. Na rozhodnutí o zápisu
společnosti do OR má rejstříkový soud v Praze lhůtu 5 pracovních dnů (počínaje následujícím
dnem po dni podání návrhu). Rozhodnutí o zápisu soud doručuje všem zúčastněným a 15 dní
po tomto doručení nabývá účinnosti. Den zápisu do OR je zároveň dnem vzniku společnosti
NBN, s.r.o.. Je nutné společnost přihlásit u finančního úřadu.
Informace o společnosti je následně možné najít na portálu Ministerstva spravedlnosti,
www.justice.cz. Zde jsou také k nahlédnutí zakládající dokumenty společnosti.
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2.2

Cena založení s.r.o. podle nové právní úpravy

Jako příklad pro výpočet ceny založení této právní formy v dnešní době jsem zvolil výše
uvedenou NBN, s.r.o. Náklady (včetně DPH) na založení společnosti NBN, s.r.o., které
podléhá právní úpravě účinné od 1.1.2014, tedy Zákonu o obchodních korporacích, by byly
následující:
-

Návštěva notáře
o Sepsání zakladatelského dokumentu (závislé na výši základního kapitálu) – pro
NBN, s.r.o., které má ZK ve výši 100 000 korun – 4840 Kč
o Cena za sepsání dalších listin – 1210 Kč


Obsahuje následující:


Čestné prohlášení jednatele



Souhlas vlastníka nemovitosti



Prohlášení správce vkladu

o Ověření podpisů na dokumentech


Zakladatelský dokument – 216 Kč (6 stran)



Čestné prohlášení jednatele – 36 Kč (1 strana)



Souhlas vlastníka nemovitosti – 36 Kč (1 strana)



Návrh na zápis společnosti do OR – 252 Kč (7 stran)



Prohlášení správce vkladu – 36 Kč (1 strana)

-

Správní poplatek za ohlášení živnosti – 1000 Kč

-

Přijetí podání žádosti o živnostenské oprávnění kontaktním místem veřejné správy –
50 Kč

-

Žádost o výpis z rejstříku trestů u Czech POINT – 100 Kč

-

Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 100 Kč

-

Soudní poplatek za návrh na prvozápis do OR – 6000 Kč

-

Výpis z katastru nemovitostí – 150 Kč (první strana 100 Kč, další strany 50 Kč)

-

Zřízení bankovního účtu pro složení peněžitého vkladu – 500 Kč (Raiffeisen bank)
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O některé dokumenty může žádat na podtext žadatele sám notář. Poplatky se v takovém
případě mírně liší o notářovu odměnu.
Založení společnosti s.r.o. podle nové právní úpravy by tedy stálo cca 14 526 Kč vč. DPH.
V současné době existuje velké množství společností, které nabízejí tzv. ready made s.r.o..
Jedná se o již předzaložené společnosti s ručením omezeným, které za úplatek přejdou na
nové majitele. Výhodou této formy založení je rapidní úspora času a prakticky žádná
administrativní náročnost. Veškeré kroky za zákazníka vykoná zprostředkující společnost.
Základní kapitál je většinou již splacen. Ceny takto založených společností se pohybují mezi
20 – 30 tisíci korun. Tato cena je závislá na společnosti, která založení nabízí, a na šíři
doplňkových služeb.

2.3

Založení společnosti PP Trend, s.r.o.

2.3.1 O podniku
Společnost PP Trend, s.r.o. byla založena v roce 2009 manžely Pollákovými. Hlavním
důvodem pro založení byla dlouholetá praxe pana Otto Polláka v oboru. Před vznikem PP
Trendu firma fungovala pod jiným názvem jako veřejná obchodní společnost, kterou
spoluvlastnil jeden z nynějších majitelů PP Trendu, s.r.o., pan Otto Pollák, spolu s dalšími
dvěma společníky. Odlišné názory na vývoj společnosti původní firmu rozdělily. Dle ObchZ
musela mít veřejná obchodní společnost minimálně dva společníky. Došlo tedy k zániku
tehdejšího podniku a manželé Pollákovi se rozhodli využít zkušeností načerpaných
v minulosti a založit společnost s ručením omezeným, která bude předmětem své činnosti
nástupcem výše zmíněné v.o.s..
Právní formu manželé dlouho zvažovali a pro s.r.o. se rozhodli z následujících důvodů:
-

eliminace rizika ztráty soukromého majetku (po zkušenostech z minulosti)

-

z obchodního hlediska působí s.r.o. jako stabilnější partner než živnostník na IČO

-

rovnocenné postavení společníků

Dne 18.9. vzniká společnost PP Trend, s.r.o., založená Ottem a Ivetou Pollákovými. Firma
se zabývá nákupem, prodejem a distribucí maziv a olejů. Otto Pollák a jeho bývalí společníci
byli prvními distributory německých olejů ExxonMobil v České republice. S výrobky
společnosti Esso a Mobil z tohoto koncernu obchoduje i společnost PP Trend. Nabídka maziv
je široká. Společnost distribuuje maziva pro automobily, pro strojírenský průmysl,
potravinářský průmysl, nebo například pro letectví. Distribuční balení jsou přizpůsobena
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potřebám trhu. Menší balení je například 20 litrů. Větším balením jsou sudy 208 litrů a
kontejnery 1000 litrů, nebo cisterna.

2.3.2 Postup založení PP Trend, s.r.o.
Založení společnosti PP Trend, s.r.o. je upravené Obchodním zákoníkem, který byl v této
době účinný.
Chronologie kroků, které zakladatelé učinili, byla následující:
1. žádost o výpis z rejstříků trestů pro budoucí jednatele
2. návštěva notářské kanceláře za účelem konzultace a přípravy společenské smlouvy a
dalších dokumentů
3. žádost o zápis do živnostenského rejstříku
4. návštěva notářské kanceláře ohledně podpisu zakládajících dokumentů a vytvoření
návrhu na zápis společnosti do OR
5. splacení vkladů
6. žádost o registraci společnosti u finančního úřadu
7. podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
O výpis z rejstříku trestů žádal Otto i Iveta Pollákovi u Krajského soudu v Hradci Králové,
resp. na jeho pobočce v Pardubicích. Celý proces spočíval v ověření jejich totožnosti
(kontrola občanských průkazů) a zaplacení poplatku za výpis (kolky). Ten následně přišel
zhruba za týden poštou do rukou žadatelů.
Pollákovi navštívili notářku Annu Volencovou se sídlem v Chrudimi. Při první návštěvě
notářské kanceláře jim bylo sděleno, co vše musejí pro založení společnosti udělat. Došlo
k vytvoření předběžné společenské smlouvy. Vytvořena byla čestná prohlášení jednatelů
s jejich ověřenými podpisy (viz přílohy K a L). Vlastník budovy (Otto Pollák) písemně
prohlásil, že souhlasí s užíváním jím vlastněné nemovitosti firmou.
Společnost bylo nutné registrovat na živnostenském úřadě a tedy získat pro tuto
právnickou osobu živnostenské oprávnění. K oboru, ve kterém působí, nebyla třeba žádná
koncese, registrace tedy proběhla tzv. ohlášením. Žádáno bylo dne 7.9.2009 u Živnostenského
úřadu v Pardubicích. Posouzení návrhu a vyřízení oprávnění proběhlo zhruba do 14 dní. O
vyřízení byl žadatel Otto Pollák předem informován.

40

Při druhé návštěvě notářky si společníci prohlédli definitivní verzi společenské smlouvy,
kterou také následně podepsali. Došlo k podpisu (společníky i notářkou, resp. její zástupkyní)
a kompletaci příloh k návrhu na zápis společnosti do OR. Návrh na zápis poskytla notářka
společníkům již předpřipravený. Notářka navrhla, že jej podá, ale pan Pollák na vznik
společnosti spěchal, a tak se rozhodl učinit tak svépomocí.
Dne 7.9.2009 zažádali společníci o registraci společnosti PP Trend, s.r.o. k finančnímu
úřadu v Pardubicích. Oba společníci museli doložit potvrzení, že nemají daňové nedoplatky.
Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podal dne 11.9.2009 jeden z jednatelů,
Otto Pollák, u Krajského soudu v Hradci Králové, konkrétně na jeho pobočce v Pardubicích.
Návrh s kompletními přílohami osobně donesl do sídla soudu a zaplatil příslušný poplatek ve
formě kolku. Společnost PP Trend, s.r.o. vznikla dne 18.9.2009 zápisem do OR. Pro usnesení
o zápisu společnosti byl žadatel předem informován a musel si jej vyzvednout na místě, kde
návrh podal.
Dne 23.9.2009 bylo firmě přiděleno finančním úřadem DIČ (daňové identifikační číslo) a
vydáno osvědčení o registraci k daňovým povinnostem. Plátcem se společnost stala
1.10.2009, kdy nabylo rozhodnutí účinnosti.
K návrhu na zápis společnosti byly přiloženy následující dokumenty:
-

společenská smlouva

-

čestná prohlášení jednatelů

-

podpisové vzory jednatelů

-

výpisy z rejstříku trestů jednatelů

-

živnostenské oprávnění PO

-

prohlášení správce vkladů (s potvrzením ČSOB, a.s. o přijetí peněžních prostředků)

-

prohlášení vlastníka budovy (s výpisem z katastru nemovitostí)

2.3.3 Notářský zápis a společenská smlouva PP Trend, s.r.o.
Notářský zápis o založení společnosti PP Trend, s.r.o. (viz příloha M) byl pořízen dne
4.9.2009 v notářské kanceláři v Chrudimi. Zástupkyně notářky Anny Volencové uvádí, že se
dostavili manželé Pollákovi, které nezná. S nimi také sepsala společenskou smlouvu platnou
dle ObchZ.
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Otto a Iveta Pollákovi uvedli kromě svých jmen také svá rodná čísla a bydliště.
Společenská smlouva ve svém prvním článku vymezuje, kdo společnost zakládá a firmu
společnosti. Firma společnosti je PP Trend, s.r.o.. PP v názvu společnosti představuje první
písmena příjmení společníků, tedy Pollák a Polláková. Slovo Trend má vyjadřovat, že se
společnost snaží být moderní a jít správným směrem. Ve druhé části je uvedeno sídlo
společnosti, které je v místě bydliště zakladatelů. Sídlo bylo zvoleno s ohledem na počet
zaměstnanců a potřebný prostor v domě zakladatelů společnosti. Pro účel společenské
smlouvy stačilo uvést název města. PP Trend je založen na dobu neurčitou a vznikl zápisem
do OR. Čtvrtý článek poskytuje informace o předmětu podnikání firmy. Jak již bylo výše
zmíněno, žádná koncese k distribuci maziv třeba nebyla. Předmět podnikání volili manželé
Pollákovi s ohledem na to, že se Otto Pollák v oblasti maziv a olejů pohyboval několik let.
Základní kapitál společnosti je povinných 200 000 korun. Každý ze společníků se zavázal
splatit přesnou polovinu tohoto kapitálu jako svůj vklad do společnosti. Z tohoto také plynou
podíly, které ve společnosti jednotliví společníci mají, tedy každý 50 %. Každý ze společníků
byl povinen splatit polovinu svého vkladu do 60 dní od podpisu společenské smlouvy, a to do
ruky správce vkladů. Tím byl pověřen Otto Pollák. Zřídil zvláštní účet u ČSOB, a.s., kam
každý ze zakladatelů vložil 50 000 korun. Společenská smlouva stanovila, že druhou polovinu
svých vkladů museli společníci splatit ve prospěch tohoto účtu do 5 let ode dne vzniku
společnosti. V sedmém článku je upraveno přijímání a splacení nově vzniklých vkladů do
společnosti. Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatelé. Členy valné hromady jsou
oba společníci, přičemž valná hromada je usnášeníschopná v případě, že je přítomno více než
50 % hlasů. Tím si manželé zajistili, že nebudou moci rozhodnout o zásadních otázkách
týkajících se společnosti jeden bez druhého. Nicméně valná hromada se v praxi neschází. Ke
svolání valné hromady dochází pouze v případě, že se objeví situace závažného charakteru.
Společnost PP Trend, s.r.o. má dva jednatele. Jsou jimi společníci a každý z nich má právo
jednat samostatně v záležitostech spadajících do kompetence jednatele. Dozorčí rada v PP
Trendu zřízena nebyla. Článek 9 obsahuje informace týkající se obchodního podílu. Jak již
bylo výše uvedeno, každý ze společníků vlastní obchodní podíl ve výši jedné poloviny.
Společenská smlouva uvádí, že se obchodní podíly nedědí. V případě úmrtí jednoho ze
společníků tedy jeho obchodní podíl přechází na společníka druhého. Společenská smlouva
uvádí, že společnost PP Trend, s.r.o. vytváří rezervní fond z čistého zisku, a to ve výši
nejméně 10% v prvním roce a ve výši 5 % v každém dalším roce a to až do výše 10%
základního kapitálu. Pan Pollák uvedl, že vytvoření rezervního fondu bylo povinné a
vykonala tak notářka nikoli na jeho žádost. V závěru společenské smlouvy je uvedeno, že je
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upravena dle ObchZ. Společenskou smlouvu podepsali oba zakladatelé a zástupkyně notářky
Volencové. Ta také dokument notářsky ověřila a připojila razítko notářské kanceláře
v Chrudimi.

2.3.4 Čestná prohlášení jednatelů
PP Trend, s.r.o. má dva jednatele. Každý z nich musí písemně prohlásit, že plní podmínky
ObchZ pro výkon funkce jednatele společnosti s ručením omezeným. Dokument (viz přílohy
K a L) obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště a funkci osoby, jež se týká. Dále je
uvedena firma společnosti a její sídlo. Prohlášeno je, že jednatel plní podmínky stanovené
zákonem č. 513/1991. Obsaženy jsou také informace o tom, že na majetek jednatele nebyl
prohlášen konkurz a že mu nebyl živnostenským úřadem odepřen výkon činnosti. Jednatel
prohlašuje, že ví o možném trestném stíhání v případě uvedení nepravdivých údajů. V závěru
listiny je podpisový vzor jednatele.

2.3.5 Ostatní dokumenty související se založením
Jak již bylo výše zmíněno, k návrhu na zápis PP Trend, s.r.o. do OR bylo přiloženo i
prohlášení vlastníka nemovitosti, ve kterém souhlasí s tím, že v ní bude mít společnost sídlo.
Vlastníkem domu byli oba manželé. Bylo tedy nutné, aby toto prohlášení (viz příloha N)
obsahovalo jména každého z nich. V prohlášení je uvedena nemovitost, které se dokument
týká, a je uvedeno, že se jedná o výslovný souhlas s tím, aby společnost PP Trend, s.r.o. tuto
nemovitost užívala jako své sídlo. Přílohou tohoto dokumentu je výpis z katastru nemovitostí,
který potvrzuje vlastnictví. Prohlášení připravil notář, který také ověřil totožnost vlastníků.
Usnesení o zápisu společnosti PP Trend, s.r.o. bylo vystaveno dne 14.9.2009 pobočkou
Krajského soudu v Hradci králové v Pardubicích. Usnesení obsahuje údaj o navrhovatelích a
verdikt soudního pracovníka. Ten rozhodl o vyhovění návrhu a následném zápisu společnosti
do OR. V dalších částech kopíruje informace obsažené ve společenské smlouvě společnosti,
resp. v návrhu na zápis společnosti do OR. Jedná se o informace jako předmět podnikání,
orgány společnosti, nebo výše základního kapitálu. V závěru dokument obsahuje odůvodnění.
Společnost byla do obchodního rejstříku zapsaná, jelikož návrh splnil veškeré potřebné
náležitosti.
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2.4

Cena založení s.r.o. podle předešlé právní úpravy (náklady na

založení PP Trend, s.r.o.)
Společnost PP Trend, s.r.o. byla založena v době účinnosti zákona č. 513/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Náklady na založení této společnosti byly následující:
-

poplatek notáři za vytvoření zakladatelských dokumentů a ověření podpisů – 5058 Kč

-

správní poplatek živnostenskému úřadu – 1000 Kč

-

kolek k návrhu na zápis společnosti do OR – 5000 Kč

-

kolek k výpisu z rejstříku trestů jednatele – 2 x 50 Kč

-

správní poplatek živnostenskému úřadu – 40 Kč

-

kolek ke Krajskému soudu v Hradci Králové – 70 Kč

-

náklady na založení bankovního účtu v ČSOB, a.s. – cca 500 Kč.

Celkem tedy založení společnosti PP Trend, s.r.o. stálo 11 768 Kč.

2.5

Porovnání založení společností NBN, s.r.o. a PP Trend, s.r.o.

Vlivem nové právní úpravy došlo k některým změnám týkajících se založení s.r.o..
Domnívám se však, že tyto změny nijak nemění podstatu této korporace. Nová právní úprava
(konkrétně ZOK) přispívá především k větší transparentnosti jednotlivých kroků, a také
k tomu, že společnost s ručením omezeným mohou založit i osoby, které nemají potřebný
(dříve pevně stanovený) minimální kapitál. Záměrem zákonodárců mohl být také úmysl
zobecnit postup založení tak, aby byl podobný všem ostatním formám podnikání, a tím aby
došlo k eliminaci nejasností.
Nakolik je předešlá právní úprava založení s.r.o. podobná té současné, a nakolik jsou
rozdílné, znázorňuje následující tabulka:
Tabulka 1 - Rozdíl při založení s.r.o. dle ObchZ a ZOK, zdroj: vlastní generace

ObchZ

ZOK

Základní kapitál

Minimálně 200 000 Kč

Od 1 Kč

Úloha notáře

Zásadní

Zásadní

Administrativní náročnost

Vysoká

Vysoká

Propojenost úřadů

Nízká

Vyšší
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Nutné úsilí společníků

Značné

Značné, ale lze omezit
(např. ready made s.r.o.)

Rychlost založení

14 – 21 dní

14 – 21 dní (lze urychlit
například koupí ready made
s.r.o., nebo pokud vše vyřizuje
specializovaná společnost)

Rezervní fond

Povinný

Není povinný

Výše splacených vkladů

Nemusí být splacen celý ZK

Nemusí být splacen celý ZK

před vznikem

před vznikem

před vznikem (nepeněžité
vklady musí být před vznikem
oceněny)

Vklady

Minimální výše vkladu

od 1 Kč

20 000 Kč
Podíly

Jeden druh podílů

Lze stanovit různé druhy
podílů

Způsob rozhodování

Osobně

Osobně nebo za pomocí
technických prostředků

Náklady

11 768 Kč

14 526 Kč (cena za ready
made s.r.o. je podstatně vyšší)

Získávání podkladů a

Spíše osobně

podávání žádostí

Větší zapojení internetu a
veřejných rejstříků

Hlavní rozdíly při založení těchto společností tedy spatřuji v:
a) rozdílné výši základního kapitálu
Založení společnosti PP Trend, s.r.o. proběhlo za účinnosti ObchZ, a základní kapitál je
tedy povinných 200 000 Kč. Založit dnešní společnost (například NBN, s.r.o.) lze s kapitálem
od 1 Kč. Takto zakládané společnosti však mají mnohokrát problém s důvěryhodností.
Obecně lze tvrdit, že čím nižší je základní kapitál společnosti s ručením omezeným, tím nižší
důvěru v ní obchodní partneři mají.
b) Velikosti vynaloženého úsilí na založení
Úřady a podatelny se snaží co nejvíce zjednodušit proces komunikace s klienty. Za velký
přínos lze považovat možnost podávání některých žádostí elektronickou formou. Nelze tvrdit,
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že v době účinnosti ObchZ nebylo možné žádat elektronicky, nicméně tento způsob
komunikace nebyl tak častý a i nyní je teprve na vzestupu. Rovněž nelze tvrdit, že žádost
podaná elektronicky zrychlí proces jejího vyřízení. Způsob jejího podání nemá na dobu
vyřízení vliv. Rozhodně však elektronické podání uspoří čas vynaložený na osobní návštěvu
podatelny, nebo úřadu.
c) Propojenosti institucí
V současné době se úřady snaží navzájem spolupracovat a tím urychlit proces
uspokojování klientských potřeb. Například je možné se při ohlášení živnosti rovnou
registrovat k finančnímu úřadu, nebo oznámit volné pracovní místo u příslušného úřadu práce.
d) Úloze společenské smlouvy
Vlivem změny právní úpravy došlo k posílení úlohy společenské smlouvy. Společenská
smlouva je nadále podřízena legislativě. ZOK se však vyznačuje větší benevolencí a možností
vlastní volby. Tím je umožněno, aby si společníci pravidla, podle kterých chtějí, aby se
společnost řídila, určili z větší části sami.
e) Nákladech na založení
Založení společnosti s ručením omezeným dle ObchZ představovalo nižší náklady než
založení této právní formy dle ZOK. Důvodem není změna legislativy, ani fakt, že by bylo
potřeba více dokumentů. Lze objektivně říci, že příčinou je zvýšení poplatků za jednotlivé
úkony.

2.6

Úskalí vzniklá změnou právní úpravy společnosti s ručením

omezeným
Ztráta důvěryhodnosti
Legislativní změny umožnily založení společnosti s ručením omezeným se základním
kapitálem od jedné koruny. Tato možnost však budí dojem, že dnes může s.r.o. založit
kdokoli, komu v podstatě ani nemusí záležet na hlavních důvodech existence společnosti, tedy
na generování zisku. Obchodní partneři, kteří si před realizací obchodu prověřují kvalitu
protější strany, by mohli být, a často jsou k takovým společnostem nedůvěřiví. Je totiž možné,
že byla společnost založena za jiným účelem, než je podnikatelská činnost a také, že by
v případě problému nemusela natolik dostát svým závazkům. Navíc v dnešní době již s.r.o.
nemusí tvořit rezervní fond. Založení společnosti je ve většině případů spojeno s vynaložením
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určitých nákladů v začátcích činnosti. Z toho důvodu se soudní úředník, pan Petr domnívá, že
by měl základní kapitál představovat alespoň 20 000 Kč.
Výdaje
Jednou z výhod ZOK měla být úspora nákladů při zakládání společnosti, resp. při realizaci
změn týkajících se jí. Mělo dojít k omezení činnosti notáře a ostatních orgánů. Nicméně
v praxi tyto výhody nejsou nikterak patrné. Naopak tato změna představuje další náklady.
Například je nutné zaplatit notářskou práci v případě, že se provádí akceptace ZOK. Již
existující společnosti s ručením omezeným mají povinnost provést změny v zakladatelských
dokumentech a to tak, aby bylo patrné, že akceptují ZOK. Dále se stále zvyšují poplatky za
jednotlivé úkony.
Nefunkční komunikace s ostatními úřady
Při rozhovoru s pracovníkem krajského soudu jsem se dozvěděl, že vázne elektronická
komunikace mezi soudem a některými úřady, zejména se živnostenským a finančním úřadem.
Problémem je počítačový software, který nepracuje. V minulém roce prý dokonce došlo
k nucenému třítýdennímu prostoji. Tato elektronická komunikace měla razantně ušetřit
námahu na distribuci informací. V praxi však představuje řadu problémů a další nejasnosti.
Volnost jako relativní pojem
ZOK je prezentován s tím, že se vyznačuje větší volností a svobodou než ObchZ. Tento
fakt je rozhodně pravdivý a osoby, které se tímto zákonem řídí, skutečně mají možnost se ve
větším množství záležitostí rozhodnout samy. Na druhou stranu však tato volnost přispívá
k větší míře nejasností. Dalším problémem jsou dle pana Petra obavy lidí o to, aby vše
proběhlo v souladu s legislativou, protože mají větší zodpovědnost. Následkem těchto obav
jsou četnější návštěvy notáře oproti minulosti. Lidé zkrátka nevědí, co musí být ověřeno, co je
v souladu se zákony, a tak platí notáři, často zbytečně. V podstatě tedy tato volnost příliš
pozitiv nepřinesla.
Tři pohledy na novou právní úpravu
Nová právní úprava přináší řadu změn. Dle mého názoru je důležité uvědomit si, nakolik
je přínosem samotným společnostem, nakolik úřadům a nakolik státu. Samotné společnosti ve
změně úpravy mohou na jednu stranu spatřovat větší volnost. Na druhou stranu to pro ně však
může znamenat vynaložení dalšího úsilí a prostředků na provedení změn. Jelikož systém
v současné době nefunguje plně, pro úřady jsou tyto změny zatím komplikací. Pro stát by
nová právní úprava mohla být přínosem.
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ZÁVĚR
Ve své bakalářské práci analyzuji českou právní úpravu založení společnosti s ručením
omezeným. Tuto analýzu v praktické části využívám pro vysvětlení postupu založení této
právní formy podnikání. Zaměřil jsem se také na srovnání nové právní úpravy s Obchodním
zákoníkem, který je touto úpravou nahrazen.
Práce sestává ze dvou hlavních kapitol, a to z teoretické a praktické části. Každá z těchto
kapitol je rozdělena do menších částí, a to tak, aby byla problematika co nejlépe uspořádána.
Podrobně jsou rozebrány jednotlivé kroky založení s.r.o. postupně tak, jak při zakládání
společnosti následují. Dále práce podrobně analyzuje dokumenty, které se založení týkají a
jejich náležitosti.
Aby si mohl čtenář mé práce udělat představu o tom, zda se založení zahraničního s.r.o.
nějak liší, uvádím příklad založení společnosti s ručením omezeným na Slovensku,
v Německu, ve Velké Británii a v USA.
Za velmi přínosnou považuji závěrečnou kapitolu, která popisuje úskalí nové právní
úpravy. Svým způsobem toto zjištění hodnotím jako naplnění podstaty své práce.
Práce změnila můj pohled na legislativní změnu, která se v ČR v minulém roce udála.
Původně jsem se domníval, že by tato změna měla být veřejně prospěšná, a že by mělo dojít
k eliminaci nejasností, které představoval Obchodní zákoník. Po důkladném studiu
problematiky a konzultacích s pracovníky úřadů jsem došel k názoru, že přináší řadu ztížení.
Změna totiž založení ani nezrychlila, ani nezlevnila, ani více neobjasnila. Naopak si myslím,
že tím zákonodárci trochu přispěli ke snížení důvěryhodnosti této formy podnikání a posílili
tím již tak velkou nejednoznačnost. Nutnost provedení zápisu změn do OR by se mohlo jevit
jako určitý druh byznysu ze strany státu. Na druhou stranu se této změně nedá upřít snaha o
jednotnost, nebo alespoň co největší podobnost pravidel pro jednotlivé formy podnikání.
Domnívám se, že práce splňuje stanovený cíl, že se mi podařilo jednoduše a srozumitelně
analyzovat legislativu založení s.r.o. a tato východiska konkrétně použít při rozboru.
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Příloha A

Příloha B

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
O založení společnosti s ručením omezeným [NBN, s.r.o.]

1. SPOLEČNÍCI
Společnost má tyto společníky:
(a) Michal Novák, 23.6.1968, Boleslavská 2438, Nymburk, r.č. 680623/1069
(b) Martin Novák, 13.9.1964, Ruská 571, Jičín,r.č. 640913/1069
(c) BCD, s.r.o., IČ: 263 64 000, sídlem U stadionu 979, Mladá Boleslav
2. OBCHODNÍ FIRMA
Firma společnosti zní: NBN, s.r.o.
Dále jen (Společnost)
3. SÍDLO SPOLEČNOSTI
Sídlem Společnosti je: Nymburk
4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
Předmětem podnikání Společnosti je:
(a) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
(b) Nákup a následný prodej stavebních materiálů
5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VKLADY SPOLEČNÍKŮ A JEJICH PODÍLY
Základní kapitál Společnosti činí: [100 000] Kč (sto tisíc korun českých) a je tvořen těmito
vklady společníků:
(a) Michal Novák: 40 000 Kč (čtyřicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá podíl ve
výši 40%
(b) Martin Novák: 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá podíl ve výši
30%
(c) BCD, s.r.o.: 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá podíl ve výši 30%

Zakladatelé se zavazují zaplatit vklady takto:
Michal Novák, Martin Novák a jednatel společnosti BCD, s.r.o. splatí do rukou níže
uvedeného správce vkladu do 14 dní ode dne podpisu této smlouvy, každý částku ve výši, ke
které se výše zavázali.
Správcem vkladu se tímto ustanovuje: Martin Novák, r.č. 640913/1069, bytem Ruská 571,
Jičín, který je povinen složit splacené vklady na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem
zřídí na obchodní firmu zakládané společnosti.
6. PODÍL
6.1 Společnost má jeden druh podílu, a to podíl základní. Společník může vlastnit více
podílů.
6.2 Společník může bez omezení převést svůj podíl na jiného společníka Společnosti.
6.3 Podíl ve společnosti se dědí.
6.4 Podíl je představován kmenovým listem. Společnost vydá kmenový list pro každý z
podílů společníka. Kmenový list se převádí smlouvou, rubopisem a předáním
kmenového listu, přičemž v rubopise se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K
účinnosti převodu kmenového listu vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny
osoby společníka a předložení kmenového listu Společnosti.

7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel.
8. VALNÁ HROMADA
Valná hromada je tvořena všemi společníky a je nejvyšším orgánem Společnosti.
8.1 Působnost valné hromady
(a) Kromě rozhodnutí o otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon
nebo tato společenská smlouva, náleží do působnosti valné hromady také:
a. rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na
základě jiné právní skutečnosti,
b. volba a odvolání prokuristy,
c. volba a odvolání likvidátora,
d. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
e. schválení smlouvy mezi členem orgánu Společnosti a Společností podle § 56
zákona o obchodních korporacích; to platí obdobně pro smlouvy mezi
Společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím
ovlivněnými nebo ovládanými.

(b) Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí zde neuvedených, které jinak
náležejí do působnosti jiných orgánů Společnosti. Není však oprávněna dávat
jednatelům pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, nejde-li o vyžádaný
pokyn podle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo o pokyn řídící osoby
podle § 81 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

8.2 Svolání valné hromady
(a) Valnou hromadu svolávají jednatelé, a to pravidelně nejméně jednou za rok.
(b) Termín a program valné hromady jsou jednatelé povinni oznámit společníkům
nejméně 14 pracovních dnů před konáním valné hromady. Pozvánka se společníkům
zašle elektronickou poštou na adresu zapsanou v seznamu společníků; nemá-li ji
společník v seznamu zapsánu, pak doporučeně poštou na adresu zapsanou v seznamu
společníků. Pozvánka musí obsahovat termín konání, místo konání a program valné
hromady.

8.3 Usnášení valné hromady
(a) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň
50% všech hlasů. Každý společník má 1 hlas na každou 1 Kč vkladu.
(b) Připouští se rozhodování per rollam v souladu s ustanovením § 175 až 177 zákona o
obchodních korporacích.
(c) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon
nebo společenská smlouva nevyžadují většinu jinou.

8.4 Hlasování na valné hromadě a rozhodování mimo valnou hromadu s využitím
technických prostředků
Společníci mohou hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků.
Společníci mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.
9. JEDNATELÉ
9.1 Společnost má jednoho jednatele.
9.2 Prvním jednatelem společnosti je:
-

Michal Novák, r.č. 680623/1069, bytem Boleslavská 2438, Nymburk

9.3 Jednatelé jsou voleni valnou hromadou na dobu 5 let.
9.4 Jednatel jedná za společnost samostatně.
9.5 Jednatel může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným Společnosti.
Odstoupení musí být adresováno Společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu
sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady.
9.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že do působnosti jednatele náleží i udělování
plných mocí za společnost třetím osobám. To jej však nezbavuje odpovědnosti za
řádný výběr takové osoby.

10. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU
Podíl na zisku lze se souhlasem valné hromady rozdělit i jiným osobám než společníkům. Se
souhlasem valné hromady lze podíl na zisku rozdělit i mezi jednatele společnosti (v případě,
že jednatelem není společník). V takovém případě náleží jednateli společnosti 10%
z celkového zisku. Mezi společníky se zisk dělí v poměru svých podílů ze zbylých 90%.
Pokud je jednatelem společník, zisk se dělí mezi společníky v poměru svých podílů.
11. OPATROVNÍK
Jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, stanoví se opatrovník společnosti. Opatrovník
je povinen navázat na činnost statutárního orgánu a vždy jednat v zájmu Společnosti.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Společnost se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Ke změně obsahu této společenské smlouvy je třeba souhlasu všech společníků, nestanoví-li
zákon jinak.
Společenskou smlouvu podepisují všichni společníci Společnosti za přítomnosti notáře.
Tato společenská smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních. Po jednom obdrží každý
společník, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.

V Nymburce dne: 26.1.2015

Michal Novák:…………………………………………………………………………………...

Martin Novák:…………………………………………………………………………………...

BCD, s.r.o. (konkrétně jednatel této společnosti, Martin
Novák):……………………………..42
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Příloha C
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
a podpisový vzor jednatele
Já, níže podepsaný
Jméno, příjmení:

Michal Novák, r.č. 680623/1069

Trvalé bydliště:

Nymburk, Boleslavská 2438
Statutární orgán obchodní společnosti
- jednatel -

Obchodní firma:
Sídlo:

NBN, s.r.o.
Nymburk

Prohlašuji s odvoláním na ustanovení ZOK, v platném znění, že jsem:
-

dosáhl věku 18 let

-

plně způsobilý k právním úkonům

-

bezúhonný, tj. nebyl jsem pravomocně odsouzen:

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání
alespoň jednoho roku
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na
který se nevztahuje písmeno a), nebo
c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání
Dále prohlašuji, že
-

v posledních třech letech nebyl na můj majetek prohlášen nebo ukončen konkurs ani
opětovně potvrzeno nucené vyrovnání,

-

v posledních třech letech nebylo na můj majetek navrženo prohlášení konkursu ani
nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku,

-

soudem nebo správním orgánem mi nebyl uložen zákaz činnosti týkající se provozování
živnosti v oboru předmětu podnikání společnosti nebo v příbuzném oboru, který by
doposud trval.

Jsem si plně vědom, že se v případě uvedení nepravdivých údajů vystavuji nebezpečí
trestního stíhání (§ 125 trestního zákonníku).
Toto čestné prohlášení je přílohou k notářskému zápisu o založení společnosti NBN, s.r.o. ze
dne 20.2.2015

Jako jednatel společnosti se budu za společnost podepisovat takto:
V Praze dne:………………………………………………

Vlastnoruční podpis:…………………………………

Za dohledu notáře Judr Karla Pokorného……………………………………………..

Příloha D
Strana první
NZ 385/2015

Notářský zápis
sepsaný jménem Karla Pokorného, notáře se sídlem v Praze, dne 20.2.2015 (dvacátého února
dva tisíce patnáct) v jeho notářské kanceláři v Praze, Argentinská 358.---------------------------------------Dostavili se účastníci, mně osobně jménem a příjmením neznámí, kteří prokázali osobní
totožnost platnými občanskými průkazy, a to:--------------------------------------------------------------------------------1. Michal Novák, r.č. 680623/1069, bytem Boleslavská 2438, Nymburk,---jako
zakladatel----2. Martin Novák, r.č. 640913/1069, bytem Ruská 571, Jičín,--- jako zakladatel-----------------3. BCD, s.r.o., IČ 26364000, sídlem U stadionu 979, Mladá Boleslav, zastoupena
jednatelem Davidem Benešem, r.č. 750322/1075, bytem Přemyslovců 566, Nymburk
prohlásili, že jsou k právním úkonům způsobilí a požádali, aby s nimi byla sepsána tato: -----------

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
O založení společnosti s ručením omezeným [NBN, s.r.o.]
1. SPOLEČNÍCI
Společnost má tyto společníky:
(d) Michal Novák, 23.6.1968, Boleslavská 2438, Nymburk, r.č. 680623/1069
(e) Martin Novák, 13.9.1964, Ruská 571, Jičín,r.č. 640913/1069
(f) BCD, s.r.o., IČ: 263 64 000, sídlem U stadionu 979, Mladá Boleslav
2. OBCHODNÍ FIRMA
Firma společnosti zní: NBN, s.r.o.
Dále jen (Společnost)
3. SÍDLO SPOLEČNOSTI
Sídlem Společnosti je: Nymburk
4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
Strana druhá
Předmětem podnikání Společnosti je:
(c) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
(d) Nákup a následný prodej stavebních materiálů
5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VKLADY SPOLEČNÍKŮ A JEJICH PODÍLY

Základní kapitál Společnosti činí: [100 000] Kč (sto tisíc korun českých) a je tvořen těmito
vklady společníků:
(d) Michal Novák: 40 000 Kč (čtyřicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá podíl ve
výši 40%
(e) Martin Novák: 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá podíl ve výši
30%
(f) BCD, s.r.o.: 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá podíl ve výši 30%
Zakladatelé se zavazují zaplatit vklady takto:
Michal Novák, Martin Novák a jednatel společnosti BCD, s.r.o. splatí do rukou níže
uvedeného správce vkladu do 14 dní ode dne podpisu této smlouvy, každý částku ve výši, ke
které se výše zavázali.
Správcem vkladu se tímto ustanovuje: Martin Novák, r.č. 640913/1069, bytem Ruská 571,
Jičín, který je povinen složit splacené vklady na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem
zřídí na obchodní firmu zakládané společnosti.
6. PODÍL
a. Společnost má jeden druh podílu, a to podíl základní. Společník může vlastnit
více podílů.
b. Společník může bez omezení převést svůj podíl na jiného společníka
Společnosti.
c. Podíl ve společnosti se dědí.
d. Podíl je představován kmenovým listem. Společnost vydá kmenový list pro
každý z podílů společníka. Kmenový list se převádí smlouvou, rubopisem a
předáním kmenového listu, přičemž v rubopise se uvede jednoznačná
identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu kmenového listu vůči Společnosti
se vyžaduje oznámení změny osoby společníka a předložení kmenového listu
Společnosti.
7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel.
8. VALNÁ HROMADA
Valná hromada je tvořena všemi společníky a je nejvyšším orgánem Společnosti.
a. Působnost valné hromady
(c) Kromě rozhodnutí o otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon
nebo tato společenská smlouva, náleží do působnosti valné hromady také:
a. rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na
základě jiné právní skutečnosti,
b. volba a odvolání prokuristy,

c. volba a odvolání likvidátora,
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d. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
e. schválení smlouvy mezi členem orgánu Společnosti a Společností podle § 56
zákona o obchodních korporacích; to platí obdobně pro smlouvy mezi
Společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím
ovlivněnými nebo ovládanými.

(d) Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí zde neuvedených, které jinak
náležejí do působnosti jiných orgánů Společnosti. Není však oprávněna dávat
jednatelům pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, nejde-li o vyžádaný
pokyn podle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo o pokyn řídící osoby
podle § 81 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

b. Svolání valné hromady
(c) Valnou hromadu svolávají jednatelé, a to pravidelně nejméně jednou za rok.
(d) Termín a program valné hromady jsou jednatelé povinni oznámit společníkům
nejméně 14 pracovních dnů před konáním valné hromady. Pozvánka se společníkům
zašle elektronickou poštou na adresu zapsanou v seznamu společníků; nemá-li ji
společník v seznamu zapsánu, pak doporučeně poštou na adresu zapsanou v seznamu
společníků. Pozvánka musí obsahovat termín konání, místo konání a program valné
hromady.

c. Usnášení valné hromady
(d) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň
50% všech hlasů. Každý společník má 1 hlas na každou 1 Kč vkladu.
(e) Připouští se rozhodování per rollam v souladu s ustanovením § 175 až 177 zákona o
obchodních korporacích.
(f) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon
nebo společenská smlouva nevyžadují většinu jinou.
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d. Hlasování na valné hromadě a rozhodování mimo valnou hromadu
s využitím technických prostředků
Společníci mohou hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků.
Společníci mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.
9. JEDNATELÉ
a. Společnost má jednoho jednatele.
b. Prvním jednatelem společnosti je:
-

Michal Novák, r.č. 680623/1069, bytem Boleslavská 2438, Nymburk
c. Jednatelé jsou voleni valnou hromadou na dobu 5 let.
d. Jednatel jedná za společnost samostatně.
e. Jednatel může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným
Společnosti. Odstoupení musí být adresováno Společnosti, učiněno písemně a
doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné
hromady.
f. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že do působnosti jednatele náleží i
udělování plných mocí za společnost třetím osobám. To jej však nezbavuje
odpovědnosti za řádný výběr takové osoby.

10. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU
Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v
poměru svých podílů.
Podíl na zisku lze se souhlasem valné hromady rozdělit i jiným osobám než společníkům. Se
souhlasem valné hromady lze podíl na zisku rozdělit i mezi jednatele společnosti.
11. OPATROVNÍK
Jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, stanoví se opatrovník společnosti. Opatrovník
je povinen navázat na činnost statutárního orgánu a vždy jednat v zájmu Společnosti.
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Společnost se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Ke změně obsahu této společenské smlouvy je třeba souhlasu všech společníků, nestanoví-li
zákon jinak.
Společenskou smlouvu podepisují všichni společníci Společnosti za přítomnosti notáře.
Tato společenská smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních. Po jednom obdrží každý
společník, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.

Michal Novák:…………………………………………………………………………………...

Martin Novák:…………………………………………………………………………………...

BCD, s.r.o. (konkrétně jednatel této společnosti, Martin
Novák):……………………………..43

Zhotoveno a ověřeno v Praze dne 20.2.2015 Judr. Karlem Pokorným:……………………….
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Příloha E

Příloha F

Příloha G

Příloha H

Prohlášení správce vkladu o splacení
vkladu společníky
Správce základního jmění (vkladu) společnosti:
Martin Novák
Ruská 571,
Jičín, 50601

Prohlašuji, že základní jmění společnosti:
NBN, s.r.o.
Boleslavská 2438,
Nymburk, 28802
bylo splaceno společníky v plné výši dle společenské smlouvy.
Splacené vklady:
Společník
Michal Novák
Martin Novák
BCD, s.r.o.

Podíl
40 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

Splacený podíl
40 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

Splaceno
100 %
100 %
100%

Základní jmění společnosti bylo složeno v peněžité formě a bylo uloženo u bankovního
ústavu Česká spořitelna, a. s. Jako prokazatelný důkaz o této skutečnosti přikládám potvrzení
banky o složení této peněžité částky.
Nymburk 11.2.2015

........................................
Martin Novák
1× potvrzení bankovního ústavu o složení peněžité částky

Příloha I

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla nebo místa podnikání

Vlastník nemovitosti:
Jméno příjmení - Obchodní firma:………Michal Novák……………………….
Adresa: bydliště - sídla: …………………Boleslavská 2438, Nymburk………..
Datum narození, IČ: …………………….23.6.1968…………………………….

Souhlasím s tím, že firma…….......………NBN, s.r.o……………………………

IČ: ………………..………………
Umístí svoje sídlo podnikání v nemovitosti
Adresa: ……….Boleslavská 2438, Nymburk……………………………………
Jíž jsem (jsme) vlastníkem nebo spoluvlastníkem, což se dokládá výpisem z katastru
nemovitostí.

V….. Nymburce……………….

Dne……. 27.1.2015

……..……………………………………..
Podpis vlastníka nemovitosti ( razítko)

Podpis úředně ověřil:……………………………..
(podpis a razítko notáře)

Příloha J

Příloha K

Příloha L

Příloha M

Příloha N

