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Založení společnosti s ručením omezeným podle dosavadní a nové právní úpravy 

 

 

Dnem 1.1.2014 vstupuje v účinnost zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“). Těmito 

právními předpisy bude zcela nahrazen nyní účinný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObZ“). 

 

V důsledku této nové úpravy dojde taktéž k výrazným změnám týkajících se fungování obchodních 

společností a v této souvislosti zde nyní vyvstává mimo jiné otázka, zda je vhodnější založit společnost 

s ručením omezeným ještě za účinnosti dosavadní právní úpravy, nebo posečkat se založením společnosti do 

nabytí účinnosti právní úpravy nové. 

 

Po prostudování příslušné právní úpravy se spíše přikláníme k druhému zmíněnému postupu, tedy založení 

s.r.o. až po 1.1.2014, a to zejména z níže popsaných důvodů. 

 

1. povinnost přizpůsobit společenskou smlouvu úpravě ZOK 

 

Nejvýznamnější nevýhodou založení s.r.o. za současné právní úpravy je následná povinnost přizpůsobit 

stávající společenskou smlouvu (popř. zakladatelskou listinu) úpravě ZOK, a to do šesti měsíců ode dne 

nabytí účinnosti ZOK (do 1.7.2014). Shodně pak musí být do 1.7.2014 uzpůsobeny úpravě ZOK i stávající 

smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti, jinak platí, že člen orgánu vykonává funkci bezplatně. 

 

Vzhledem k tomu, že nabytím účinnosti ZOK se navíc zrušují ustanovení stávajících společenských smluv, 

která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, bude nutné podrobit každou společenskou smlouvu 

s.r.o. založených před 1.1.2014 pečlivé analýze za účelem zjištění, která ustanovení společenské smlouvy 

jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK a provést její úpravy, což znamená vynaložení dalších 

nákladů. 

 

V případě nesplnění této povinnosti může být s.r.o. ohrožena v krajním případě až sankcí zrušení společnosti 

s likvidací rozhodnutím soudu. 
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Proto je v tomto směru vhodnější připravit společenskou smlouvu již podle nové právní úpravy a založit 

s.r.o. po 1.1.2014, a to i z hlediska předcházení případných komplikací při fungování s.r.o. Společnost 

založená před 1.1.2014, jejíž společenská smlouva byla v naznačeném smyslu uvedena do souladu se ZOK, 

se totiž bude řídit jednak ZOK a nadále i ObZ, což může vyvolávat nejasnosti, který z těchto předpisů se 

v konkrétním případě použije. Nejasnosti v tomto směru podporuje i fakt, že ze ZOK jednoznačně 

nevyplývá, která ustanovení tohoto zákona jsou donucující. 

 

ZOK sice k odstranění těchto komplikací umožňuje stávajícím s.r.o. podřídit se úpravě ZOK jako celku, a to 

nejpozději do dvou let od nabytí účinnosti ZOK rozhodnutím valné hromady ve formě notářského zápisu, 

ovšem toto je samozřejmě opět spojeno s vynaložením dalších nákladů. 

 

2. základní kapitál společnosti 

 

Z hlediska financování založení s.r.o. je pak podstatnou výhodou nové právní úpravy skutečnost, že základní 

kapitál s.r.o. může činit pouhou 1,- Kč, oproti současným 200.000,- Kč. 

 

V praxi bude samozřejmě vhodnější stanovit základní kapitál ve vyšší částce, a to z důvodu možného 

budoucího dělení podílu a jeho převodu na další osobu. 

 

3. převoditelnost obchodních podílů 

 

ZOK umožňuje snadnější převádění obchodních podílů na jiné společníky i třetí osoby. 

 

Každý společník bude moci převést svůj obchodní podíl ve společnosti na jiného společníka i bez souhlasu 

valné hromady, pokud nebude ujednáno jinak (dnes je nutný souhlas valné hromady). Společník bude také 

moci se souhlasem valné hromady převést svůj podíl na jakoukoliv třetí osobu, nebude-li ujednáno jinak 

(dnes musí tuto možnost společenská smlouva výslovně připustit). 

 

Zákon rovněž zavádí možnost určit, že podíl společníka bude představován tzv. kmenovým listem, tj. 

cenným papírem podobným akcii. Převod takového podílu se pak bude provádět podobně jako při převádění 

akcií pouhým předáním s vyznačeným rubopisem. 

 

4. některé další aspekty nové právní úpravy 

 

- ruší se povinnost skládat část dosaženého zisku do rezervního fondu společnosti 

- ruší se zákaz řetězení s.r.o., tzn. s.r.o. s jediným společníkem může být jediným společníkem 

jiné s.r.o. 

- statutárním orgánem společnosti může být nově i právnická osoba 

- s.r.o. může mít nově více než 50 společníků 

- má-li s.r.o. internetové stránky, má povinnost na nich zveřejňovat stanovené údaje, tj. zejména 

skutečný název zapsaný v obchodním rejstříku, sídlo, údaj o zápisu společnosti ve veřejném 
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rejstříku včetně oddílu a značky zápisu a uvádí-li se údaj o základním kapitálu společnosti, musí 

se údaj týkat pouze upsané a splacené části 

- oproti dosavadní úpravě, která zcela vylučovala ustanovení jednatele v konkurenčním vztahu ke 

společnosti (např. podnikal v jiné společnosti se stejným předmětem podnikání), bude výkon 

takové činnosti povolen v případě, pokud společníci budou o možném střetu zájmů předem 

informováni 

- odpovědnost členů statutárního orgánu (jednatelů) a vznik jejich ručení za závazky společnosti - 

v případě úpadku společnosti může soud na návrh insolvenčního správce či věřitele rozhodnout 

o vzniku ručení jednatele za závazky společnosti pokud jednatel věděl, měl nebo mohl vědět, že 

hrozí úpadek a neučinil v rozporu s péčí řádného hospodáře vše potřebné a rozumně 

předpokládatelné k jeho odvrácení. Členovi orgánu společnosti, který způsobí úpadek 

společnosti, hrozí zákaz výkonu funkce po dobu tří let či povinnost vydat zisk získaný ze 

společnosti za poslední dva roky 

- zavedení pravidel o „testu insolvence“, které zakazují společnosti vyplácet zisk, prostředky z 

jiných vlastních zdrojů nebo zálohy v případě, že by si tím způsobila úpadek 

- zavedeno pravidlo podnikatelského úsudku, ze kterého vyplývá, že jednatelé, za předpokladu, 

že jednali loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, nebudou odpovědní za 

případné negativní dopady svých rozhodnutí 

 

Výše uvedené informace nejsou vyčerpávajícím výčtem všech rozdílů dosavadní a nové právní úpravy, mají 

sloužit pouze pro základní představu o významných změnách, které nás po 1.1.2014 čekají. 

 

V Ostravě 15.11.2013 

 Mgr. Petr Štross, advokát 


