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Jak název napovídá, autoři právě vydané publikace se zabývali všeobecně známým tématem, a to
otázkami spojenými s nejvyužívanějším typem obchodní společnosti, tedy společnosti s ručením
omezeným. To vše v kontextu zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku.
Čtenář je v knize seznámen s otázkami spojenými se zakládáním společnosti a jejího zápisu do
obchodního rejstříku. Samozřejmě je pozornost věnována společníkům společnosti s ručením
omezeným a orgánům této korporace. Autoři se blíže věnují valné hromadě, jednatelům, dozorčí
radě a dalším orgánům.
Lze přivítat také rozsáhlé pojednání o skládání účtů. Tato část řeší praktické otázky od vedení
účetnictví přes vyhotovování účetní závěrky až po dělení zisku a sestavování výroční zprávy a
zprávy o vztazích. Pozornost je věnována rovněž zvyšování a snižování základního kapitálu, ale
také poskytování příplatku do vlastního kapitálu a jeho vracení.
Konečně autoři detailně pojednali o likvidaci společnosti a celé škále témat, které s likvidací s.r.o.
souvisí.
Na rozdíl od řady jiných publikací se v tomto případě rozhodně nejedná o nezáživný popis dalšího
právního nástroje. Naopak jde o přehledně členěného praktického rádce, který pokrývá komplexním
způsobem celou řadu otázek spojených s denním fungováním společnosti s ručením omezeným, a to
od úplné teorie po prakticky využitelné nástroje. Autoři se systematicky věnují jednotlivým
aspektům společnosti s ručením omezeným. Přitom seřadili jednotlivá témata dle využitelnosti v
praxi a odkazují průřezově na relevantní ustanovení z celého právního řádu.
V kontextu stále ještě mladého a neprověřeného zákona o obchodních korporacích se stávají velmi
významnými odkazy na relevantní judikaturu a odbornou literaturu. V řadě otázek je čtenáři
předestřena celá škála nejrůznějších právních názorů jiných autorů. S nimi se autoři někdy
ztotožňují, v jiném případě nabízí svůj vlastní pohled na řešení sporných otázek. V dalších
případech si autoři pomáhají odkazy na právní úpravu v okolních zemích a tamější ustálenou
judikaturu. Publikace mimo jiné dobře pomáhá vymezit zatím ještě ne vždy zřejmé hranice mezi
smluvní volností a kogentními pravidly nového zákona.
To, co činí knihu mimořádně použitelnou pro praxi, je však především velké množství relevantních
vzorů nejrůznějších dokumentů a didakticky popsaných návodů na řešení příslušné praktické
situace, která při vedení společnosti s ručením omezeným může nastat. Autoři sestavili mnoho
praktických „check-listů“ a dalších přehledů, které pomohou každému, kdo využívá předmětné
formy společnosti. Velká pozornost je věnována tomu, v jaké formě je jaký dokument třeba
vyhotovit, případně jaké přílohy je potřeba doložit. V těchto praktických postřezích a návodech je
více než zjevná reflexe bohaté praktické zkušenosti při aplikaci obchodního práva obou autorů, a to
jak z pohledu advokáta, tak i z pohledu korporátního právníka.
Svým charakterem tak kniha přesahuje rámec právnické učebnice, ale je spíše praktickou
přehlednou příručkou, kterou by měl mít v knihovně doslova každý, kdo přijde do kontaktu se
společností s ručením omezeným. Jde o publikaci, kterou lze směle doporučit jak právníkům a
ekonomům, ale také jednatelům a společníkům tohoto typu korporace. Pro výborné prolnutí teorie a
praxe lze tuto knihu také doporučit všem studentům práva a ekonomie, neboť kniha jim umožní
představit si plasticky problémy, které v praxi i teorii vznikají.
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