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Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakla-
datel, který je učinil, popř. – je-li vícero zakladatelů – zakladatelé společně 
a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný zakladatel, 
pak i v tomto případě zůstávají solidárně zavázáni všichni zakladatelé, neboť 
jednající zakladatel zde jednal jako jejich plnomocník. Jestliže však byl určitý 
zakladatel všemi zakladateli zmocněn k jednání jménem předběžné o. p. s., 
a přesto jiný (nezmocněný) zakladatel jednal, pak jsou jím uzavřené závazky 
jeho osobními závazky, které se režimu ust. § 6 zák. o. p. s. nepodřizují.

HLAVA III
ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

§ 7
(1) Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.
(2) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s li-

kvidací nebo bez likvidace.
(3) Vnitrostátní fúze obecně prospěšné společnosti je možná jen s ji-

nou obecně prospěšnou společností; přeshraniční fúze obecně prospěšné 
společnosti není dovolena. Rozdělení obecně prospěšné společnosti je 
dovoleno jen se vznikem nových obecně prospěšných společností; jiné 
formy rozdělení nejsou dovoleny. Při postupu podle věty první a druhé 
se použijí přiměřeně ustanovení o vnitrostátních fúzích a rozdělení ob-
sažené v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev.

POZNÁMKY:

K odst. 1:
Zákonodárce i zde (obdobně jako u obchodních společností a družstev) 

rozlišuje prvou etapu zrušení o. p. s. a druhou etapu zániku o. p. s. Vlastní 
zánik právnické osoby nastává až výmazem z rejstříku o. p. s.; jeho podmín-
kou je zrušení s likvidací nebo bez likvidace.

K odst. 2:
De lege lata se dnes rozlišuje:

1. zrušení o. p. s. s právním nástupcem – přeměna o. p. s., a
2. zrušení o. p. s. bez právního nástupce – zrušení o. p. s. s likvidací.
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K odst. 3:
1. Přeměna o. p. s. je dovolena toliko ve dvou formách, a to formou:

1.  vnitrostátní fúze ve dvou subformách: vnitrostátní fúze sloučením a vni-
trostátní fúze splynutím, a

2. rozdělení se vznikem nových o. p. s.
Z legislativního pokynu stran přiměřeného užití zákona č. 125/2008 

Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů, lze dovodit následující závěry.

2. Přeměna o. p. s. je po novele zákona provedené zákonem č. 126/2008 
Sb. (s účinností od 1. 7. 2008) – při absenci obecné právní úpravy přeměn 
soukromoprávních právnických osob v právním řádu České republiky – 
terminologicky sladěna s právní úpravou přeměn obchodních společností 
a družstev.

Koncepčně je úprava přeměny o. p. s. vybudována na principu univer-
zální sukcese nástupnické o. p. s. do všech práv a povinností zanikající o. p. s.

Při vnitrostátní fúzi sloučením dochází ke zrušení bez likvidace a zániku 
jedné nebo více o. p. s. Jmění zanikající o. p. s., popř. zanikajících o. p. s.26 
přechází včetně všech jejich závazků na jinou, již existující nástupnickou 
o. p. s.; nedochází zde ke vzniku nového subjektu, pouze k zániku jednoho 
nebo více dosavadních subjektů. Na nástupnickou o. p. s. přechází veškerá 
práva a povinnosti všech zanikajících o. p. s., včetně všech jejich práv a po-
vinností z pracovněprávních vztahů (§ 338 odst. 2 zák. pr.).

Při vnitrostátní fúzi splynutím dochází ke zrušení bez likvidace a zániku 
dvou anebo více o. p. s., jejichž jmění přechází včetně všech závazků na no-
vou, dosud neexistující nástupnickou o. p. s., která teprve nyní vzniká; dosa-
vadní subjekty zanikají po předchozím zrušení bez likvidace. Na nástupnic-
kou o. p. s. přechází veškerá práva a povinnosti zanikajících subjektů, včetně 
všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 338 odst. 2 zák. pr.).

Při rozdělení se vznikem nových o. p. s. dosavadní o. p. s. zaniká bez 
likvidace a vznikají tu dvě anebo více nástupnických o. p. s. Jmění zanikající 
o. p. s. přechází včetně všech závazků na nové subjekty, které teprve nyní 
vznikají. Na nástupnické o. p. s. přechází veškerá práva a povinnosti zanika-
jícího subjektu, včetně všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů 
(§ 338 odst. 2 zák. pr.).

3. Právní úprava rozlišuje mezi dnem účetních a právních účinků pře-
měny o. p. s. Za účelem určení, ke kterému dni nastávají účetní účinky pře-
měny o. p. s., existuje institut rozhodného dne, který má pro právní úpravu 
přeměny o. p. s. zásadní význam.

26  K vnitrostátní fúzi s účastí více než dvou zúčastněných subjektů v praxi obvykle nedochází.
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Rozhodným dnem přeměny o. p. s. se rozumí den, od něhož se jednání 
zanikající o. p. s. považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na 
účet nástupnické o. p. s.

Rozhodný den přeměny o. p. s. nemůže předcházet o více než 12 měsíců 
den, v němž bude podán návrh na zápis přeměny o. p. s. do rejstříku o. p. s.

Od rozhodného dne již zanikající o. p. s. neúčtuje za sebe, nýbrž za ná-
stupnickou o. p. s., resp. všechny nástupnické o. p. s.

Z hlediska vedení účetnictví nedochází k přeměně o. p. s. ke dni práv-
ních účinků přeměny o. p. s., nýbrž dochází k ní již k rozhodnému dni.

Rozhodný den určují ve vzájemné dohodě všechny zúčastněné o. p. s. Je 
přitom již z pouhé logiky věci vyloučeno, aby rozhodný den byl u každého 
ze zúčastněných subjektů stanoven k jinému okamžiku.

4. Výchozím krokem tu je příprava projektu přeměny. Projekt přeměny 
je zde dokumentem zásadní a také obligatorní povahy, bez něhož není reali-
zace přeměny o. p. s. vůbec možná.

Projekt přeměny o. p. s. musí obsahovat alespoň:
a)  název, sídlo, IČO všech zúčastněných o. p. s. a jejich právní formu,
b)  rozhodný den vnitrostátní fúze nebo rozdělení,
c)  všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných o. p. s. po-

skytuje členům správní nebo dozorčí rady; přitom se zvlášť uvede, komu 
je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje,

d)  při vnitrostátní fúzi sloučením: změny zakládací listiny nebo zakládací 
smlouvy nástupnické o. p. s.; jestliže nejsou v projektu vnitrostátní fúze 
sloučením žádné změny zakládací listiny nebo zakládací smlouvy ná-
stupnické o. p. s. uvedeny, platí, že se zakládací smlouva nebo zakládací 
listina nástupnické o. p. s. nemění,

e)  při vnitrostátní fúzi splynutím:
– zakládací smlouvu nástupnické o. p. s.,
– projev vůle založit nástupnickou o. p. s., a
–  jména a bydliště členů správní a dozorčí rady nástupnické o. p. s.;

f)  při rozdělení:
–  určení, jaký majetek a jaké závazky přecházejí na jednotlivé nástup-

nické o. p. s.; při tomto určení je možno použít odkazu na konečnou 
rozvahu zanikající o. p. s. a soupisy jmění z provedené inventarizace, 
jestliže takové určení umožňují,

– projev vůle zrušit o. p. s. bez likvidace rozdělením,
– zakládací listiny všech nástupnických o. p. s., a
– projev vůle založit nástupnické o. p. s.

Povinnost připravit projekt přeměny má ředitel zúčastněné o. p. s. (při roz-
dělení), nebo ředitelé všech zúčastněných o. p. s. společně (při vnitrostátní fúzi).
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5. Projekt přeměny o. p. s. musí být ještě před schválením přeměny:
a)  podepsán ředitelem každé zúčastněné o. p. s.,
b)  uložen do sbírky listin rejstříku o. p. s.;27 anonymní dokumenty nelze do 

sbírky listin rejstříku o. p. s. ukládat, a
c)  zveřejněn v Obchodním věstníku.

Přeměna o. p. s. musí být schválena správními radami všech zúčast-
něných o. p. s.; to plyne ze skutečnosti, že jen správní rada o. p. s. rozho-
duje o zrušení o. p. s. s likvidací nebo bez likvidace [§ 13 odst. 3 písm. a) 
zák. o. p. s.]. Tato pravomoc je nepřenosná. O rozhodnutí správní rady každé 
ze zúčastněných o. p. s. musí být pořízen (prostý) písemný zápis.

Zákon nevyžaduje schválení jednomyslné, postačí proto souhlas nad-
poloviční většiny všech přítomných členů správní rady, ledaže zakladatelská 
smlouva nebo zakladatelská listina vyžaduje vyšší počet potřebných hlasů 
nebo dosažení jednomyslnosti (§ 11 odst. 4 poslední věta zák. o. p. s.).

Projekt přeměny musí být všemi zúčastněnými o. p. s. schválen ve stej-
ném znění. Pokud by se stalo, že by projekt přeměny byl v každé ze zúčast-
něných o. p. s. schválen v jiném znění (reálně toto může nastat jen při schva-
lování vnitrostátní fúze), platí, že přeměna schválena nebyla. To plyne z toho 
principu, že k platnému schválení přeměny se vyžaduje úplný konsensus 
všech zúčastněných smluvních stran o obsahu kontraktu – projektu přeměny 
(§ 44 obč. z. in fi ne). V takovém případě by se celý proces přípravy přeměny 
musel opakovat od samého počátku.

Dnem, kdy přeměnu schválila správní rada poslední ze zúčastněných 
o. p. s., nabývá projekt přeměny účinnosti, ledaže je v projektu přeměny 
stanoven jiný, pozdější okamžik účinnosti; pak nabývá účinnosti až k tomuto 
okamžiku.

Projekt přeměny může být i po svém schválení a nabytí účinnosti změ-
něn, ovšem stejným postupem a při splnění stejných podmínek stanovených 
zákonem pro jeho schválení.

Přeměnu je též možno zrušit, avšak jen se souhlasem všech zúčastně-
ných o. p. s. a zrušení přeměny musí být schváleno jejich správními radami. 
Jakmile je totiž přeměna schválena, jsou tím všechny zúčastněné o. p. s. vá-
zány a nemohou ji jednostranně zrušit.

Jestliže byla přeměna po uložení projektu přeměny do sbírky listin rejs-
tříku o. p. s. zrušena nebo neschválena, pak se zakládá i oznámení o této 
skutečnosti do sbírky listin rejstříku o. p. s.; tato skutečnost se zveřejňuje 

27  Povinnost tohoto postupu je dovoditelná z ust. § 5 odst. 5 zák. o. p. s. ve spojení s ust. § 38i 
odst. 1 písm. e) obch. z. Jestliže se totiž má zakládat do sbírky listin rejstříku o. p. s. i oznáme-
ní o tom, že byl popř. projekt přeměny po uložení zrušen nebo neschválen, musí být nejprve 
do sbírky listin rejstříku o. p. s. uložen, a to z logiky věci ještě před samotným (ne)schválením.
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v Obchodním věstníku. Smyslem této úpravy je zamezit pochybnostem ve-
řejnosti o tom, zda se přeměna o. p. s. bude realizovat čili nic.

Jak přeměna jakožto proces, tak i vlastní projekt přeměny je nezrušitel-
ný a nezměnitelný, jakmile nastaly právní účinky přeměny.

6. Veškeré právní účinky přeměny o. p. s. nastávají vždy k jedinému dni, 
a to ke dni zápisu přeměny do rejstříku o. p. s.

7. Přeměna o. p. s. se děje na základě projektu přeměny. Nelze teoretic-
ky ani prakticky akceptovat stav, aby – byť by se tak stalo při sebefl agrant-
nějším porušení zákona – nejprve nastaly právní účinky přeměny a poté byla 
přeměna prohlášena za neplatnou a vše by mělo být vráceno do původního 
stavu, což by již z pouhé logiky věci nebylo ostatně ani věcně možné. Proto 
zákon vychází z principu, že neplatnosti přeměny se lze dovolávat jen do 
doby, než nastanou právní účinky přeměny.

Poté, co nastanou právní účinky přeměny:
a)  nelze zápis přeměny v rejstříku o. p. s. zrušit, a
b)  nelze se dovolávat určení neplatnosti projektu přeměny.

Pro řízení ve věcech neplatnosti projektu přeměny se jinak použijí obec-
né předpisy o občanském soudním řízení.

Z POUŽITELNÉ JUDIKATURY:

Adm. rozh. Bohuslav 6 004 (z r. 1926) – z odůvodnění: Předpisem, že 
určité normy je třeba použít analogicky, je řečeno, že se má této normy 
použít na jinou skutkovou podstatu, než pro kterou je dána a na kterou 
míří. Musí tedy být této jiné skutkové podstatě do té míry přizpůsobena, 
pokud je toho třeba, aby bylo možno ji na tuto skutkovou podstatu pou-
žít. Ve všech ostatních směrech platí normativní myšlenka v ní vtělená.
Civ. R 17/1992: Legislativní termín „přiměřeně“ je nutno chápat jako 
interpretační pravidlo, jehož obsahem je takový postup při použití 
právního předpisu, při kterém se na nově upravené právní vztahy apli-
kují jen některé odpovídající části právní úpravy, jež má být přiměřeně 
použita. Úvaha o přiměřené použitelnosti takové právní úpravy při-
tom musí vycházet zejména z cíle sledovaného právní úpravou daných 
právních vztahů, ze způsobu, jakým jsou tyto právní vztahy upraveny 
a ze vzájemného srovnání jednotlivých ustanovení obsažených v práv-
ním předpise, jenž má být přiměřeně použit, a způsobem, jakým nová 
právní úprava vymezuje dané právní vztahy. Teprve na základě takové 
úvahy lze učinit jednoznačný závěr o přiměřené použitelnosti kon-
krétních ustanovení obsažených v dosavadní právní úpravě a o tom, 
u kterých z nich je přiměřené použití vyloučeno.


