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Výňatek z publikace Metodické aktuality č. 5/2018 

 

 
 

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM  

A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V PÁTÉM ROCE SVÉ ÚČINNOSTI 

 

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 

 

1. Úvod 

 

Nové právní úpravě obchodních korporací, s důrazem na společnost s ručením omezeným 

a akciovou společnost, jsem se na stránkách Metodických aktualit věnoval již v celkem pěti 

příspěvcích. Nejprve jsem ve druhé polovině roku 2013 v č. 8/2013 pod názvem „Právní úprava 

obchodních korporací po rekodifikaci“ zmapoval stěžejní změny, jež nové právo přineslo v této 

oblasti. Na počátku roku 2015 jsem poté v č. 1/2015 ve stati nazvané „Jednání za podnikatele / 

obchodní společnost po rekodifikaci“ věnoval pozornost hlavním novinkám, které se týkaly 

zastupování společnosti členy jejího statutárního orgánu i dalšími osobami. V příspěvku 

nazvaném „Nová právní úprava společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti ve 

třetím roce své účinnosti“, publikovaném v č. 7/2016, jsem závěry z obou předchozích statí 

aktualizoval (a částečně revidoval) o posuny, k nimž v právní vědě, ale i judikatuře došlo 

v nazírání na novou úpravu od doby, kdy tyto stati vyšly. V témže roce jsem v č. 8/2016 pod 

názvem „Aktuální otázky rozdělení zisku ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 

společnosti po rekodifikaci“ věnoval zvláštní pozornost finanční a majetkové struktuře těchto 

společností, speciálně tvorbě a rozdělování jejich vlastních zdrojů. Závěry tohoto příspěvku 

jsem doplnil a znovu i zčásti korigoval v č. 1/2018, v článku „Znovu k rozdělování zisku 

a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti“. 

 

Každý z uváděných pramenů podává svědectví o stavu pohledu na nové právo a problémy s ním 

spojené, který převažoval v době jeho vzniku. Od té doby se mnohé změnilo. I necelé dva roky 

od publikace příspěvku „Nová právní úprava společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti ve třetím roce své účinnosti“, který vyšel na stránkách Metodických aktualit 

č. 7/2016, stačily k tomu, aby v teorii převládl částečně odlišný výklad několika otázek, jimiž 

jsem se v textu zabýval, než který jsem v něm prezentoval, anebo aby se objevily další 

problémy, které stojí za pozornost. Doklad řady významných názorových posunů nabídlo 

především druhé vydání komentáře k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“ 

či „zákon o obchodních korporacích“), které vyšlo v létě roku 2017 (Štenglová, I., Havel, B., 

Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání, C. H. 

Beck, Praha, 2017). V autorském kolektivu se vedle hlavního zpracovatele návrhu zákona 

o obchodních korporacích (B. Havla) sešli především dva soudci Nejvyššího soudu ze senátu 

č. 27, který tvoří judikaturu na úseku práva obchodních společností (P. Šuk a F. Cileček). Lze 

tudíž předpokládat, že stanoviska, která v komentáři předkládají, promítnou i do svých 

rozhodnutí. Mnohé závěry, které prezentuje druhé vydání tohoto komentáře a které odrážejí 

i následující řádky, ostatně pocházejí právě z pera P. Šuka. Cílem tohoto článku je tak navázat 

na předchozí texty, zvláště příspěvek „Nová právní úprava společnosti s ručením omezeným 

a akciové společnosti ve třetím roce své účinnosti“, doplnit o zmíněné posuny, aby mohly být 
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i nadále použitelné, jakož i řešení dalších otázek, které mezitím v praxi vyvstaly a na něž jsem 

na svých seminářích a školeních často dotazován. 

 

2. Generální podřízení se novému právu (opt – in) 

 

Význam rozhodnutí předvídaného v § 777 odst. 5 ZOK, jímž se společnost plně podřídí zákonu 

o obchodních korporacích („jako celku“), někdy označovaného též jako „generální opt-in“, 

jsem podrobně rozebral v příspěvku „Nová právní úprava společnosti s ručením omezeným 

a akciové společnosti ve třetím roce své účinnosti“, který vyšel na stránkách Metodických 

aktualit č. 7/2016. Vysvětlil jsem, že v souladu se závěry výkladového stanoviska 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2016, sp. zn. Cpjn 

204/2015, rozhodnutí o generálním opt-inu mohou společnosti přijímat i po uplynutí dvouleté 

lhůty stanovené v citovaném ustanovení, tedy kupříkladu i letos či v letech dalších. Poukázal 

jsem i na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 14 Cmo 634/2014, podle něhož (vzhledem 

k tomu, že generální opt-in může zasáhnout práva či povinnosti všech společníků) valná 

hromada společnosti s ručením omezeným o něm na základě § 171 odst. 2 ZOK musí 

rozhodnout hlasy všech společníků (jednomyslně), není tedy možné prosadit jej bez přítomnosti 

nebo proti vůli i jen jediného společníka, i kdyby jeho podíl na hlasovacích právech byl 

nepatrný. Tento závěr nicméně nepodpořil Nejvyšší soud. Většinami nezbytnými pro přijetí 

rozhodnutí o plném podřízení se zákonu o obchodních korporacích se zabýval ve svém usnesení 

ze dne 22. února 2017, sp. zn. 29 Cdo 1104/2016. Zdůraznil, že otázku nelze řešit paušálně pro 

všechny případy, nýbrž vždy na pozadí důkladné analýzy znění společenské smlouvy té které 

společnosti. Upozornil, že rozhodnutí o takovém podřízení by v poměrech konkrétní 

společnosti nemuselo znamenat zásah do práv všech, nýbrž jen některých, anebo dokonce 

žádných z jejích společníků. Společenská smlouva by kupříkladu mohla práva společníků 

upravovat natolik podrobně, že na použití zákonných ustanovení by prakticky nezbýval prostor. 

Přechod z podpůrné aplikace zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění účinném do 

konce roku 2013 (dále jen „ObchZ“ či „obchodní zákoník“), na zákon o obchodních 

korporacích, pokud jde o tato práva, jejž generální opt-in přivodí, by se tak v poměrech takové 

společnosti logicky nijak neodrazil, když obsah těchto práv by dál plně určoval text společenské 

smlouvy. Z praxe jsou známy společnosti, jejichž společenské smlouvy jsou takto 

vyčerpávající. K plnému podřízení se zákonu o obchodních korporacích se uchylují spíše 

z opatrnosti, aby vyloučily pochybnosti o podpůrně aplikovatelné úpravě na práva a povinnosti 

svých společníků, kdyby snad společenská smlouva při vymezení jejich obsahu přece jen 

nepamatovala na vše. Jelikož rozhodnutí o generálním opt-inu by v takových společnostech 

nezasáhlo do práv a povinností žádného ze společníků, nebylo by je třeba ani přijímat většinou 

předvídanou v § 171 odst. 2 ZOK, tj. se souhlasem všech společníků, respektive těch z nich, do 

jejichž práv nebo povinností by rozhodnutí zasáhlo. Postačila by standardní většina předepsaná 

pro změnu společenské smlouvy dle § 171 odst. 1 písm. a) ZOK, tj. souhlas alespoň 

dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků (neurčí-li společenská smlouva jinak). Viz 

k tomu zvláště následující závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. února 2017, sp. zn. 29 

Cdo 1104/2016 „Odpověď na otázku, zda tzv. ‚generální opt-in‘ bude mít věcný dopad na práva 

a povinnosti všech společníků, však závisí na obsahu společenské smlouvy dotčené společnosti. 

Určuje-li např. společenská smlouva výslovně, že podíl lze převést na jiného společníka i na 

třetí osobu se souhlasem valné hromady, nedojde v důsledku postupu podle § 777 odst. 5 z. o. k. 

k zásahu do práv a povinností společníků, jde-li o převoditelnost podílů (odlišnost dispozitivní 

úpravy § 115 odst. 1 a 2 obch. zák. na straně jedné a § 207 odst. 1 a § 208 odst. 1 z. o. k. na 

straně druhé se v poměrech takové společnosti nepromítne). Jinými slovy, závěr, podle něhož 

změna společenské smlouvy předvídaná v § 777 odst. 5 z. o. k. zasáhne do práv a povinností 

všech společníků, nelze učinit bez posouzení obsahu společenské smlouvy dotčené společnosti. 
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Přitom nedojde-li k zásahu do práv a povinností všech společníků, není ke změně společenské 

smlouvy nezbytný souhlas všech společníků podle § 171 odst. 2 in fine z. o. k. V takovém případě 

(nejsou-li dány ani důvody pro aplikaci § 171 odst. 2 věty první z. o. k.) postačí souhlas alespoň 

dvou třetin hlasů všech společníků podle § 171 odst. 1 písm. a) z. o. k., nepožaduje-li 

společenská smlouva vyšší většinu.“ 

 

…………………………………… 

 

 

II. STANOVISKA K DOTAZŮM 

(z Vašich dotazů) 
 

…………………………………… 

 

2. Spolek – účtování o činnosti dětské skupiny 

 

Předmět řešení:  

 

Zapsaný spolek provozuje na základě svých stanov v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb. 

dětskou skupinu. Dle § 6 tohoto zákona stanovil interní kalkulací výši úhrady za službu péče 

o děti v dětské skupině. S rodiči má sepsanou smlouvu o poskytování služeb péče o děti, tuto 

činnost vykazuje jako činnost hlavní. Rodiče nejsou členy spolku, členy spolku jsou tři 

zakládající členové. 

 

Provozovatel si nastavil výši úhrady nákladů s rezervou, tzn. že mu měsíčně zbývají finanční 

prostředky, které chce investovat postupně do rozvoje činnosti dětské skupiny, obnovy nábytku 

a zařízení apod. 

 

Stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., že výše úhrady rodičů musí být pouze do výše skutečných 

nákladů?  

Jak má spolek nakládat se „ziskem“? Může zisk použít i na další činnosti vyplývající z hlavní 

činnosti, nebo může tyto finanční prostředky využít pouze a jedině na chod té konkrétní dětské 

skupiny (viz § 6 odst. 3 citovaného zákona)?  

Je správné, že příjmy z provozu dětské skupiny jsou účtovány na hlavní činnost spolku, i když 

se jedná o pravidelný, soustavný příjem? 

 

Řešení: 

 

V důvodové zprávě k § 6 zákona č. 247/2014 Sb. je mimo jiné uvedeno, že služba bude 

poskytována na nekomerčním základě a jejím účelem nebude generování zisku. 

 

Mezi náklady souvisejícími se službou péče o dítě v dětské skupině, tj. zřizovací a provozní 

náklady, patří zejména náklady na úpravy prostor, pořízení vybavení dlouhodobého 

a krátkodobého hmotného majetku a drobného spotřebního materiálu, náklady na mzdy 

pečujících osob (včetně povinných odvodů) a náklady na běžný provoz dětské skupiny 

(tj. energie, úklid, výměna prádla atd.). 

 

Pokud bude tedy provozovatel zbývající finanční prostředky využívat na obnovu nábytku 

a zařízení sloužícího pro činnost dětské skupiny, pak je to možné. Pokud nebudou zbývající 

finanční prostředky takto využity, je nutné zisk rodičům vrátit.  
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Poskytovatel musí zajistit dostatečnou průkaznost hospodaření a financování služby péče o dítě 

v dětské skupině, a to v rámci povinností, které mu stanoví účetní a daňové předpisy. Za účelem 

efektivní kontroly hospodaření a financování služby péče o dítě v dětské skupině bude 

poskytovatel povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině odděleně od ostatního účetnictví. 

 

…………………………………… 
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