
ČÁST PRVNÍ
OBCHODNÍ KORPORACE

HLAVA I

Díl 1
Společná ustanovení

§ 1
(1) Obchodními korporacemi jsou obchodní

společnosti (dále jen „společnost“) a družstva.
(2) Společnostmi jsou veřejná obchodní

společnost a komanditní společnost (dále jen
„osobní společnost“), společnost s ručením
omezeným a akciová společnost (dále jen „ka-
pitálová společnost“) a evropská společnost
a evropské hospodářské zájmové sdružení.

(3) Družstvy jsou družstvo a evropská
družstevní společnost.

(4) Evropská společnost, evropské hospo-
dářské zájmové sdružení a evropská druž-
stevní společnost se řídí ustanoveními tohoto
zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí
přímo použitelné předpisy Evropské unie
upravující evropskou společnost, evropské
hospodářské zájmové sdružení nebo evrop-
skou družstevní společnost.

§ 2
(1) Osobní společnost může být založena

jen za podnikatelským účelem nebo za účelem
správy vlastního majetku.

(2) Činnosti, které podle jiného právního
předpisu mohou vykonávat pouze fyzické
osoby, mohou být předmětem podnikání nebo
činnosti obchodní korporace, pokud tato čin-
nost bude vykonávána pomocí osob, které jsou
k tomu oprávněny podle jiného právního před-

§ 56 obch. zák.
(1) Obchodní společnost (dále jen „společ-

nost“) je právnickou osobou založenou za úče-
lem podnikání, nestanoví-li právo Evropských
společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou
veřejná obchodní společnost, komanditní spo-
lečnost, společnost s ručením omezeným, akcio -
vá společnost, evropská společnost a evropské
hospodářské zájmové sdružení. Evropské hos-
podářské zájmové sdružení a evropská společ-
nost jsou upraveny též právem Evropských
společenství a zvláštními právními předpisy.
Společnost s ručením omezeným a akciová spo-
lečnost mohou být založeny i za jiným účelem,
pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje.

§ 56 obch. zák.
(1) Obchodní společnost (dále jen „společ-

nost“) je právnickou osobou založenou za úče-
lem podnikání, nestanoví-li právo Evropských
společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou
veřejná obchodní společnost, komanditní spo-
lečnost, společnost s ručením omezeným, akcio -
vá společnost, evropská společnost a evropské
hospodářské zájmové sdružení. Evropské hos-
podářské zájmové sdružení a evropská společ-
nost jsou upraveny též právem Evropských
společenství a zvláštními právními předpisy.
Společnost s ručením omezeným a akciová spo-
lečnost mohou být založeny i za jiným účelem,
pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje.

1

§ 56 obch. zák.
(3) Činnost uvedenou v § 37 odst. 1 větě

druhé může společnost vykonávat pouze po-
mocí osob tam uvedených. Odpovědnost
těchto osob podle zvláštních předpisů není
dotčena.
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pisu. Odpovědnost těchto osob podle jiných
právních předpisů není dotčena.

§ 3
(1) Ustanovení občanského zákoníku o spol-

cích se použijí na obchodní korporace, jen sta-
noví-li tak tento zákon.

(2) Ukládá-li tento zákon povinnost nahra-
dit újmu, postihuje škůdce i povinnost nahradit
nemajetkovou újmu.

(3) Společenskou smlouvou se podle této
hlavy a hlavy IV rozumí i stanovy a zaklada-
telská listina.

(4) Společníkem podle této hlavy se rozumí
i člen družstva.

§ 4
(1) Dává-li tento zákon společníkovi ob-

chodní korporace možnost domáhat se za ni

§ 37 obch. zák.
(1) Navrhovatel zápisu do obchodního rej-

stříku doloží, že mu nejpozději dnem zápisu
vznikne živnostenské či jiné oprávnění k čin-
nosti, která má být jako předmět podnikání (čin-
nosti) do obchodního rejstříku zapsána, pokud
nejsou tyto skutečnosti zjistitelné z informač-
ních systémů veřejné správy nebo jejich částí,
které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo
seznamy, nebo pokud zvláštní právní předpis
stanoví jinak. U činností, které podle zvláštního
právního předpisu mohou vykonávat pouze fy-
zické osoby, se tato činnost zapíše jako předmět
podnikání obchodní společnosti nebo družstva,
jen jestliže žadatel prokáže, že tato činnost bude
vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu
oprávněny podle zvláštního právního předpisu.
§ 260 obch. zák.

Nestanoví-li se v této hlavě jinak, použijí
se na družstvo přiměřeně ustanovení hlavy I
díl I (§ 56 až 75c) této části zákona.

§ 757 obch. zák.
Pro odpovědnost za škodu způsobenou po-

rušením povinností stanovených tímto záko-
nem platí obdobně ustanovení § 373 a násl.
§ 379 obch. zák.

Nestanoví-li tento zákon jinak, nahrazuje
se skutečná škoda a ušlý zisk. Nenahrazuje se
škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době
vzniku závazkového vztahu povinná strana
jako možný důsledek porušení své povinnosti
předvídala nebo kterou bylo možno předvídat
s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené
době povinná strana znala nebo měla znát při
obvyklé péči.

§ 3–4 Obchodní korporace
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§ 194 obch. zák.
(5) Členové představenstva jsou povinni vy-

konávat svou působnost s péčí řádného hospo-
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Společná ustanovení § 5–6

nebo proti ní nějakého práva, nese povinná
osoba důkazní břemeno o tom, že se protipráv-
ního jednání nedopustila, ledaže soud rozhodne,
že to po ní nelze spravedlivě požadovat.

(2) Odstavec 1 platí obdobně, dovolává-li se
společník nebo bývalý společník po jiném spo-
lečníkovi dorovnání, obdobného plnění nebo
úhrady újmy tehdy, došlo-li k ukončení jeho po-
stavení v obchodní korporaci nebo mu byla způ-
sobena újma v souvislosti s jeho postavením
v obchodní korporaci za podmínek stanovených
tímto zákonem nebo jiným právním předpisem.

§ 5
(1) Obchodní korporace může požadovat,

aby jí ten, kdo porušil zákaz konkurenčního
jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho
získal, anebo aby na ni převedl z toho vzniklá
práva, ledaže to vylučuje povaha získaných
práv; to platí obdobně pro každého jiného na-
byvatele tohoto prospěchu nebo práva, ledaže
tento nabyvatel jednal v dobré víře.

(2) Právo podle odstavce 1 lze u povinné
osoby uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy se ob-
chodní korporace o porušení tohoto zákazu do-
zvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení;
k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

dáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných in-
formacích a skutečnostech, jejichž prozrazení
třetím osobám by mohlo společnosti způsobit
škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva
jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní
břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hos-
podáře, tento člen představenstva. Ti členové
představenstva, kteří způsobili společnosti po-
rušením právních povinností při výkonu působ-
nosti představenstva škodu, odpovídají za tuto
škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi
společností a členem představenstva nebo us-
tanovení stanov vylučující nebo omezující od-
povědnost člena představenstva za škodu jsou
neplatné. Členové představenstva odpovídají za
škodu, kterou způsobili společnosti plněním
pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné
hromady v rozporu s právními předpisy.

§ 65 obch. zák.
(2) Společnost je oprávněna požadovat, aby

osoba, která tento zákaz porušila, vydala pro-
spěch z obchodu, při kterém porušila zákaz
konkurence, anebo převedla tomu odpovída-
jící práva na společnost. Tím není dotčeno
právo na náhradu škody.
§ 260 obch. zák.

Nestanoví-li se v této hlavě jinak, použijí
se na družstvo přiměřeně ustanovení hlavy I
díl I (§ 56 až 75c) této části zákona.

3

§ 65 obch. zák.
(3) Práva společnosti podle odstavce 2 za-

nikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby
do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této
skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynu-
tím jednoho roku od jejich vzniku. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody.

§ 6
(1) Právní jednání týkající se založení,

vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní

§ 63 obch. zák.
Právní úkony týkající se založení, vzniku,

změny, zrušení nebo zániku společnosti musí
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korporace vyžadují písemnou formu s úředně
ověřenými podpisy, jinak jsou neplatná; soud
k této neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

(2) Odstavec 1 se nepoužije na rozhodnutí
nejvyššího orgánu obchodní korporace.

§ 7
(1) Uvádí-li kapitálová společnost nebo

družstvo na obchodních listinách také údaj
o svém základním kapitálu, musí se tento údaj
týkat pouze upsané a splacené části základního
kapitálu.

(2) Akciová společnost bez zbytečného od-
kladu po svém vzniku a dále průběžně uveřej-
ňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby
informace byly dostupné jednoduchým způso-
bem po zadání elektronické adresy (dále jen
„internetové stránky“), údaje, které je povinna
uvádět na obchodních listinách, a další údaje
stanovené tímto zákonem.

(3) Zřídí-li společnost s ručením omeze-
ným internetové stránky, vztahuje se na ni us-
tanovení odstavce 2 obdobně.

(4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně ve
vztahu k závodu zahraniční kapitálové společ-
nosti nebo zahraničního družstva nebo k jeho
pobočce. Údaj o zápisu zahraniční osoby do
evidence podnikatelů ve státě, jehož právem
se zahraniční osoba řídí, se nevyžaduje, ledaže
toto právo zápis do takové evidence ukládá
nebo umožňuje.

mít písemnou formu s úředně ověřenými pod-
pisy; zákon stanoví, pro které úkony se vyžaduje
forma notářského zápisu. Pokud stanoví zákon
formu notářského zápisu pro právní úkon, kte-
rým se zakládá společnost, vyžaduje se forma
notářského zápisu i pro změny jeho obsahu.
§ 260 obch. zák.

Nestanoví-li se v této hlavě jinak, použijí
se na družstvo přiměřeně ustanovení hlavy I
díl I (§ 56 až 75c) této části zákona.

§ 13a obch. zák.
(1) Každý podnikatel je povinen na všech

objednávkách, obchodních dopisech, faktu-
rách, smlouvách a v rámci informací zpřístup-
ňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu (dále jen „internetové stránky“) uvá-
dět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle
nebo místu podnikání a identifikačním čísle
osoby (dále jen „identifikační číslo“); podni-
katelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj
o tomto zápisu, včetně spisové značky, a pod-
nikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též
údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou za-
psáni. Údaj o výši základního kapitálu lze
v těchto listinách a na internetových stránkách
uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.

§ 7 Obchodní korporace
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§ 13a obch. zák.
(2) Na všech objednávkách, obchodních do-

pisech, fakturách, smlouvách a na internetových
stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby
nebo jeho organizační složky je zahraniční osoba
povinna uvádět údaje podle odstavce 1 a dále
i údaj o zápisu podniku nebo jeho organizační
složky do obchodního rejstříku, včetně spisové
značky. Jde-li o osobu, na níž se vztahuje § 21
odst. 5, uvádí stejné údaje jako česká osoba ne-
zapsaná v obchodním rejstříku podle odstavce 1.

(3) Na objednávkách, obchodních dopisech,
fakturách, smlouvách a na internetových strán-
kách týkajících se podniku zahraniční osoby
nebo organizační složky podniku zahraniční
osoby nemusí být uveden údaj o zápisu zahra-
niční osoby do evidence podnikatelů ve státě,
jehož právem se zahraniční osoba řídí nebo

ZLOM_Sestava 1  21.1.13  9:30  Stránka 4



Založení obchodní korporace § 8–9

Díl 2
Založení obchodní korporace

§ 8
(1) Obchodní korporace se zakládá spole-

čenskou smlouvou. Společenská smlouva, kte-
rou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje
formu veřejné listiny. Společenská smlouva,
kterou se zakládá družstvo podle tohoto zá-
kona, se uzavírá přijetím ustavující schůzí.

(2) Připouští-li právní předpis, aby společ-
nost založil jediný zakladatel, zakládá se za-
kladatelskou listinou pořízenou ve formě
veřejné listiny

v němž má bydliště, pokud toto právo zápis do
takové evidence neukládá nebo neumožňuje.

§ 57 obch. zák.
(1) Nevyplývá-li z jiných ustanovení tohoto

zákona něco jiného, zakládá se společnost spo-
lečenskou smlouvou podepsanou všemi zakla-
dateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být
úředně ověřena. Společenská smlouva společ-
nosti s ručením omezeným a zakladatelská
smlouva akciové společnosti musí mít formu
notářského zápisu.
§ 224 obch. zák.

(1) Pro založení družstva se vyžaduje ko-
nání ustavující schůze družstva.

(2) Ustavující schůze družstva:
a) určuje zapisovaný základní kapitál,
b) schvaluje stanovy,
c) volí představenstvo a kontrolní komisi.
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§ 57 obch. zák.
(3) Připouští-li tento zákon, aby společnost

založil jediný zakladatel, nahrazuje společen-
skou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená
ve formě notářského zápisu. Zakladatelská lis-
tina musí obsahovat stejné podstatné části jako
společenská (zakladatelská) smlouva.

§ 9
(1) Není-li návrh na zápis společnosti do

obchodního rejstříku podán do 6 měsíců ode
dne jejího založení, platí, že nastávají tytéž
účinky jako při odstoupení od smlouvy.

§ 62 obch. zák.
(1) Společnost vzniká dnem, ke kterému

byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh
na zápis do obchodního rejstříku musí být
podán do 90 dnů od založení společnosti (§ 57)
nebo od doručení průkazu živnostenského či
jiného podnikatelského oprávnění. Není-li
návrh podán ve stanovené lhůtě, nelze již na
základě průkazu podnikatelského oprávnění
podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.
§ 260 obch. zák.

Nestanoví-li se v této hlavě jinak, použijí
se na družstvo přiměřeně ustanovení hlavy I
díl I (§ 56 až 75c) této části zákona.

(2) Lhůtu podle odstavce 1 lze ve společen-
ské smlouvě změnit.

(3) V družstvu po marném uplynutí lhůty
podle odstavce 1 nebo 2 platí, že všichni ucha-
zeči o členství vzali svou přihlášku zpět.
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