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§ 132–149 Díl 1 – Obecná ustanovení

Vklad

§ 142
(1) Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společen-

ská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší.
(2) Výše vkladu může být pro jednotlivé podíly sta-

novena rozdílně.

§ 143
(1) Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný ze sezna-

mu znalců vedeného podle jiného právního předpisu. 
Odměna znalci za zpracování znaleckého posudku se 
určí dohodou a hradí ji společnost. Vedle odměny náleží 
znalci náhrada za účelně vynaložené náklady spojené 
s vypracováním znaleckého posudku. V případě, že spo-
lečnost nevznikne, hradí odměnu společně a nerozdílně 
zakladatelé.

(2) Znalce podle odstavce 1 vybírají při zakládání 
společnosti zakladatelé, jinak jednatel.

(3) Posudek znalce obsahuje alespoň popis nepeněži-
tého vkladu, použité metody ocenění nebo metodu oceně-
ní, částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, a odů-
vodnění, jak znalec k tomu ocenění došel.

(4) Ustanovení § 468 až 473 se použijí obdobně; pří-
padné nové ocenění se provede podle odstavců 1 a 2.

§ 144
(1) Ve společenské smlouvě, v prohlášení o zvýšení 

vkladu nebo v prohlášení o převzetí vkladové povinnos-
ti se uvede i popis nepeněžitého vkladu, jeho ocenění 
a částka, která se započítává na emisní kurs. Částka, kte-
rá se započítává na emisní kurs, nesmí být vyšší než oce-
nění uvedené v posudku znalce nebo ocenění podle 
§ 468 nebo 469.

(2) Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou 
posudkem znalce nebo podle § 468 nebo 469 a výší vkla-
du společníka tvoří vkladové ážio, ledaže společenská 
smlouva nebo rozhodnutí valné hromady určí, že se tento 
rozdíl nebo jeho část vrací vkladateli nebo se použije se 
souhlasem společníka na tvorbu rezervního fondu.

§ 145
Vznikne-li rozdělením podílu ve společnosti nový 

podíl, musí být zachována nejnižší výše vkladu požado-
vaná tímto zákonem nebo společenskou smlouvou; k roz-
dělení podílu v rozporu s tím se nepřihlíží.

Společenská smlouva

§ 146
(1) Společenská smlouva obsahuje také 

a) fi rmu společnosti,
b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo síd-

la,
d) určení druhů podílů každého společníka a práv a po-

vinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská 
smlouva vznik různých druhů podílů,

e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo 
podíly,

f) výši základního kapitálu a
g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

(2) Společenská smlouva při založení společnosti ob-
sahuje také 
a) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její 

splnění,
b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo 

jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, 
kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hro-
madou,

c) určení správce vkladů a
d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, část-

ku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby 
znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

(3) Údaje podle odstavce 2 lze po vzniku společnosti 
a po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy 
vypustit.

§ 147
(1) Společenská smlouva může být měněna dohodou 

všech společníků; pro tuto dohodu se vyžaduje veřejná 
listina. Stanoví-li tak společenská smlouva, může být mě-
něna i rozhodnutím valné hromady.

(2) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je 
změna společenské smlouvy, nahrazuje rozhodnutí o změ-
ně společenské smlouvy. Takové rozhodnutí valné hroma-
dy se osvědčuje veřejnou listinou.

(3) Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým 
způsobem se společenská smlouva mění, změní její obsah 
jednatel v souladu s rozhodnutím valné hromady. O změ-
ně obsahu společenské smlouvy jednatelem se pořizuje 
veřejná listina.

§ 148
Před podáním návrhu na zápis společnosti do ob-

chodního rejstříku se splatí celé vkladové ážio a na každý 
peněžitý vklad nejméně jeho 30 %.

§ 149
(1) Společnost může nabýt svůj podíl, nejde-li o jeho 

nabytí smlouvou o převodu podílu; to platí obdobně pro 
nabytí podílu společnosti jí ovládanou osobou nebo oso-
bou jednající svým jménem na účet této ovládané osoby.

(2) Společnost, která nabude svůj podíl, nevykonává 
s tímto podílem hlasovací práva.

(3) Právo na podíl na zisku spojené s vlastním podí-
lem v majetku společnosti zaniká jeho splatností. Nevy-
placený zisk společnost převede na účet nerozděleného 
zisku z minulých let.

(4) V případě, že společnost nabude všechny své 
podíly, převede je nebo některý z nich jednatel do 3 mě-
síců od nabytí posledního z nich na třetí osobu, jinak 
soud společnost i bez návrhu zruší. Hodnota podílů se 
určí na základě znaleckého posudku; § 143 se použije 
obdobně.


