
Po revoluci soukromého prá-
va nastala i v oblasti podniká-
ní obchodních společností ce-
lá řada změn. K 1. lednu 2014
totiž zanikl obchodní zákoník,
který upravoval jak obchodní
společnosti, tak obchodně-
závazkové vztahy. Veškerá
úprava závazkového práva je
nově soustředěna do nového
občanského zákoníku (veške-
ré smlouvy jsou pod jednot-
nou úpravou). V novém ob-
čanském zákoníku nalezneme
také obecnou úpravu ke všem
právnickým osobám, tedy
včetně obchodních společ-
ností (např. ustanovení o ná-
zvu, sídle, vzniku nebo zruše-
ní právnické osoby). O kon-
krétních obchodních korpo-
racích pojednává samostatný
zákon, který je označen pod
číslem 90/2012 Sb., o obchod-
ních korporacích. Mezi ob-
chodní korporace nadále tra-
dičně řadíme veřejnou ob-
chodní společnost (v. o. s.), ko-
manditní společnost (k. s.),
společnost s ručením omeze-
ným (s. r. o.), akciovou spo-

lečnost (a. s.) a družstvo. Nej-
běžnější a nejoblíbenější ob-
chodní korporací je klasická
společnost s ručením omeze-
ným, která v novém kabátu
doznala řadu významných
změn. Mezi nejdůležitější no-
vinky v rámci s. r. o. patří:
bMinimální výše vkladu spo-
lečníka je 1 Kč. Z toho vyplý-
vá, že výše základního kapitá-
lu v jednočlenné společnosti je
1 koruna – namísto původních
200 tisíc korun (§ 142 odst. 1
ZOK).
b Nově může být podíl před-
stavován cenným papírem na
řad, kterým lze obchodovat na
veřejném trhu. Jedná se o tzv.
kmenový list (§ 137 – 138 ZOK).
b Nově se připouští vznik i
různých podílů (každý podíl
může být spojen s různými
právy a povinnostmi). Spo-
lečník může vlastnit i více po-
dílů, a to i různéhodruhu (§ 135
ZOK).
b Podle § 105 odst. 2 bývalého
obchodního zákoníku platilo,
že společnost s ručením ome-
zeným s jediným společníkem
nemůže být jediným zaklada-
telem nebo jediným společní-
kem jiné společnosti s ruče-
ním omezeným a také, že jed-
na fyzická osoba může být je-
diným společníkem nejvýše
tří společností s ručením ome-
zeným. Tento nesmyslný zá-
kaz řetězení ZOK zcela zrušil a
nově může být jedna osoba zá-
roveň jediným společníkem
nebo zakladatelem libovolné-
ho počtu s. r. o.
bNa jednatele společnosti no-
vě platí mírnější pravidla o zá-
kazu konkurence, zato má
zvýšenou míru odpovědnosti.
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SLOVO PRÁVNÍKA

Nezapomeňte!
P Název obchodní společnosti nesmí být zaměnitelný s názvem již exi-
stující společnosti a zároveň nesmí působit klamavě (§ 132 OZ). Za název
je potřeba vhodně zvolit právní dodatek, kterým se vyjadřuje forma ob-
chodní společnosti. Jedná se o tyto dodatky:

h„s. r. o.“ h „společnost s ručením omezeným“ h „spol. s r. o.“
P V praxi se velmi často stává, že je problém se souhlasem vlastníka
s umístěním sídla. Tuto situaci lze řešit tzv. pronájmem sídla. Funguje to
tak, že vám společnost poskytující tyto služby za určitou částku pronajme
sídlo ve svých budovách. Ceny těchto služeb závisí na lokalitě sídla.

Založení „eseročka“ (společnosti
s ručením omezeným)

P ánové Jarda Malina a Ol-
da Borůvka byli neroz-

luční kamarádi již od dob stu-
dia na základní škole. Po zá-
kladní škole nastoupili do
učebního oboru stolař, kde
získali mnoho zkušeností v
oblasti výroby nábytku. Po

obdržení výučních listů měli
oba absolventi jasno: chtějí
spolu podnikat. Chtějí si zalo-
žit „eseročko“ přesně tak, jak
to mají velké nábytkářské
společnosti. Na internetu se
však dozvěděli, že k založení
společnosti s ručením omeze-
ným je nutné splatit základní
kapitál ve výši 200 tisíc korun,
což bylo pro absolventy učiliš-

tě nemyslitelné. S prosbou o
radu, jak tuto situaci vyřešit,
aniž by si tuto částku museli
půjčovat, se obrátili na inter-
netovou právní poradnu
www.pravnilinka.cz.

KDEPRÁVNÍ
ÚPRAVUSPOLKŮ
NALEZNETE?

P Zákon č. 304/2013 Sb., o
veřejných rejstřících práv-
nických a fyzických osob.

j§ 132 – 242 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních
korporacích (dále jen ZOK)

P§ 118 – 213 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zá-

koník (dále jen OZ)

Příběh ze života
P Pro založení společnosti s ru-
čením omezeným se dvěma spo-
lečníky je potřeba základního ka-
pitálu v hodnotě minimálně
2 koruny (§ 142 odst. 1 ZOK).

RADA PRO PANA MALINU

JAK ZALOŽIT SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

Kroky k založení
s. r. o.
1. V prvé řadě je potřeba vy-
brat pro společnost vhodný
název, jenž nemůže být zamě-
nitelný s jinou společnosti a
klamavý. Dále je nutné určit
sídlo společnosti, které může
být i v bytě, pokud to nezpů-
sobí zvýšené zatížení pro byt
nebo dům. Souhlas vlastníka
s umístěním sídla společnosti
je povinnou součástí listin po-
třebných k zápisu společnosti
do obchodního rejstříku. Sou-
hlas vlastníka musí být úřed-
ně ověřen. Dále je zapotřebí
čestné prohlášení jednatele o
svéprávnosti, bezúhonnosti,
splnění podmínek pro provo-
zování živnosti a o tom, že mu
není známá skutečnost, která
by byla překážkou pro provo-
zování živnosti (např. úpa-
dek). Čestné prohlášení musí
být opatřeno úředně ověře-
ným podpisem. Dále je nutné
prohlášení správce vkladu
(nejčastěji přímo jednatele) o
tom, že převzal vkladovou po-
vinnost a že po vzniku spo-
lečnosti na ni převede jeho
správu. Posledním dokumen-
tem, který je potřeba v této fá-
zi mít, je vyplněný elektro-
nický formulář na:

https://or.justi-
ce.cz/ias/iform/index.html;js
essionid=rKpUmB91RytKWt
nMdSTvI+zG?0, jehož posled-
ní strana vyžaduje úředně
ověřený podpis.

2. Pokud máte k dispozici vý-
še uvedené dokumenty, mů-
žete navštívit notáře, u které-
ho bude sepsán zápis o zalo-
žení společnosti (notářský zá-
pis o společenské smlouvě,
resp. u jednočlenných společ-
ností o zakladatelské listině).
Notář rovněž může ověřit vý-
še uvedené listiny.

3. Po obdržení notářského zá-
pisu je dále potřeba vyřídit
živnostenské oprávnění na
živnostenském úřadu.

4. Mezitím, než bude vyříze-
no živnostenské oprávnění, je
potřeba splatit základní kapi-
tál na zvláštní účet vedený
bankou. Po splacení vám ban-
ka vydá potvrzení.

5. Po získání všech výše uve-
dených dokumentů již stačí
navštívit příslušný krajský
soud podle místa podnikání,
kde složíte soudní poplatek ve
výši šest tisíc korun a ode-
vzdáte veškeré listiny.

6. Po obdržení výpisu z ob-
chodního rejstříku navštivte
banku, která vám na základě
tohoto výpisu umožní dispo-
novat základním kapitálem.

Náklady
na založení s. r. o.
Výše nákladů na založení spo-
lečnosti s ručením omezeným
se může lišit v závislosti na od-
měně notáře (asi šest tisíc ko-
run) a výši poplatků v bance
(zhruba tisíc korun). Pevně
stanovený je akorát soudní
poplatek (šest tisíc korun) a
správní poplatek za vznik živ-
nostenského oprávnění (tisíc
korun). Úřední ověření jed-
noho podpisu stojí 30 korun,
doporučuje se však všechny
listiny ověřit u notáře, kde
součástí odměny bude již ově-
ření vyčísleno. Založit spo-
lečnost s ručením omezeným
tak lze s náklady ve výši ne-
přesahující 15 tisíc korun.

Základní kapitál
Největší novinkou je reforma
týkající se základního kapi-
tálu. Základní kapitál vyja-
dřuje souhrn vkladů společ-
níků. Minimální vklad spo-

lečníka je jedna koruna. Do-
poručuje se však základní ka-
pitál stanovit na hodnotu, kte-
rá bude dělitelná více čísly pro
případné rozdělení podílů v
budoucnosti (např. ve výši 12
nebo 20 korun).
Splacení základního kapitálu
je nezbytnou podmínkou pro
vznik společnosti. Základní
kapitál se splácí na účet ban-
ky, která kapitál zamrazí –
částkou není možné dispono-
vat. Zároveň vám vydá potvr-
zení o splacení základního ka-
pitálu, které je součástí listin
potřebných k podání návrhu
na zápis společnosti do ob-
chodního rejstříku. Banka si
může účtovat poplatek ve vý-
ši zhruba 200 až tisíc korun.
Po předložení výpisu z ob-
chodního rejstříku banka
částku odpovídající základ-
nímu kapitálu uvolní a spo-
lečnost jí může volně dispo-
novat. Předmětem vkladu ne-
musí být nutně peníze, může
se jednat také o automobily,
budovy, pozemky aj. (tzv. ne-
peněžitý vklad – věci oceňuje
znalec).
Před vznikem společnosti je
zapotřebí splnit alespoň 30
procent každého peněžitého
vkladu. Zbytek je potřeba
splatit maximálně do pěti let
ode dne vzniku společnosti.

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ
Obchodní firma – název, pod kterým je podnikatel zapsán v ob-
chodním rejstříku.
Jednatel – statutární orgán společnosti s ručením omezeným.
Osoba, která jedná za společnost navenek.
Společník – osoba (majitel) vlastníci podíl na společnosti.

• Souhlas vlastníka s umístěním sídla s úředně ověřeným
podpisem

• Čestné prohlášení jednatele s úředně ověřenýmpodpisem
• Prohlášení správce vkladu
• Notářský zápis o založení společnosti

• Elektronický formulář, kterým se navrhuje zápis
do obchodního rejstříku s úředně ověřenýmpodpisem

• Potvrzení banky o tom, že byl splacen základní kapitál
• Výpis ze živnostenského rejstříku (nebo jiné oprávnění

k podnikání)

SHRNUTÍ – POTŘEBNÉ LISTINY K ZALOŽENÍ S. R. O.

Právní rady pro běžný život
Rubrika je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka

Za vraždu deseti noži dostal 16,5 roku vězení
Ostrava – Krajský soud v Ost-
ravě poslal včera pětadvaceti-
letého Patrika Cigoše z Bo-
humína na 16,5 roku do vězení.
Uznal ho vinným z vraždy jeho
ošestletstaršíznámé.

Koncem loňského května
ženě v bytě ve Frýdku-Místku
zasadil pět desítek ran, z toho
sedmnáct do krku. Při vyšet-
řování se přiznal, že k vraždě
použil deset nožů. Odsouzený,
který byl zařazen do věznice se

zvýšenou ostrahou, se vzdal
svého práva na odvolání, stej-
něučinilistátnízástupce.

S obětí se Cigoš znal z práce.
V den vraždy trávil večer ve
společnosti své bývalé kolegy-
ně a jejích tří známých a spo-
lečně popíjeli. V noci se už ne-
chtěl vracet domů, a proto se
rozhodl přespat u kamarádky.
Cestou se ale začali hádat. Po
příchodu do jejího bytu spor
vygradoval. Cigoš tvrdí, že se

najednou v ruce jeho známé
objevil nůž. Uvedl, že dostal
strach, vytrhl jí ho z ruky a
ohnal se po ženě, kterou zasáhl
do krku. Zbytek si prý nepa-
matuje. Údajně se probral až v
okamžiku, kdy žena ležela
bezvládněnazemi.Pakzavolal
napoliciiařekl,žejizabil.

Podlezjištěnísoudubylioba
opilí. Zavražděná žena zemře-
la na krvácivý šok a podle od-
borníků by jí nepomohl ani

okamžitý zásah záchranářů.
Měla v krvi 2,24 promile alko-
holu, což znamená těžkou opi-
lost. U odsouzeného, který se
uždříveléčilkvůliproblémům
s alkoholem, to v době vraždy
bylyvícenežtřipromile.

Nezaměstnaný muž v mi-
nulosti nebyl soudně trestaný.
Soudjakopolehčujícíokolnost
vzal fakt, že svůj čin policii
oznámil sám. Trest tak nako-
nec dostal v dolní hranici

trestní sazby, kdy mu za vraž-
du provedenou zvlášť suro-
vým způsobem hrozilo 15 až 20
letnebovýjimečnýtrest.

Podle státního zástupce zů-
stal motiv vraždy nedořešen,
protože se nezjistilo, co přesně
bylo spouštěcím motivem jed-
nání odsouzeného. „Myslím,
že předsedkyně senátu ro-
zumně shrnula, jak přitěžují-
cí, tak polehčující okolnosti.
Tam je nutné přihlížet k tomu,

že obžalovaný byl dosud ne-
trestaný, žil poměrně řádným
způsobem života. Na druhou
stranu samozřejmě vzala v po-
taz i způsob provedení toho či-
nu i ty následky, takže si mys-
lím, že těch 16,5 roku je z mého
pohledu přiměřených,“ uvedl
státní zástupce. Obdobně roz-
sudek komentoval také advo-
kát. „Myslím, že ten trest je
spravedlivý a je také výchov-
ný,“uvedlobhájce. (čtk)

Vandal poškrábal osobní automobil
Frýdek-Místek – Policie začala pátrat po neznámém
vandalovi, který si svou zlost vybil na osobním vozidle
značky Škoda Superb v jedné ulici ve Frýdku-Místku.
„Na autě poničil blatník levých předních dveří tím, že
na něm způsobil rýhu v délce několika centimetrů.
Stejným způsobem se vyřádil na všech dveřích. Po-
škozený majitel odhadl celkovou škodu na částku dva-
advacet tisíc korun,“ upřesnil k případu frýdecko-mís-
tecký policejní mluvčí Vlastimil Starzyk. (sru)

Z cukrárny mizely suroviny
Ostrava – Kuriózní případ v těchto dnech řeší ostrav-
ští policisté. Musí totiž prověřit okolnosti několika
krádeží, kterých se opakovaně dopustila zaměstnan-
kyně jedné z ostravských cukráren. „Jednapadesáti-
letá žena, která byla v podniku zaměstnána, je pode-
zřelá z toho, že ze svého pracoviště odcizila suroviny a
přísady v hodnotě přesahující pět tisíc korun,“ uvedl
mluvčí policie Jakub Halenčák. Za to podezřelé ženě
hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. (vez)

POLICEJNÍ
CVIČENÍ

VČEZARÉNĚ. Několik desítek
policistů včera podle informací
Deníku nacvičovalo řešení kri-
zových situací, kterémohou na-
stat v hledišti a v okolí ostravské
ČEZArény při utkáních hokejo-
véhomistrovství světa. To se
bude vOstravě konat na začátku
května. Policie se ale k této in-
formaci odmítla vyjádřit.

(vez, kom)
Foto: Deník/Lukáš Kaboň
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