VZOROVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA PRO S.R.O.
Tento dokument obsahuje vzor společenské smlouvy určený pro společnosti s ručením omezeným,
které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a zákonem č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (ZOK).
Tento vzor se vztahuje pouze na společnosti s ručením omezeným, které jsou již založené, a to za
účelem podnikání. Dokument není určen k použití při založení společnosti, ani ve vztahu ke
společnostem založeným za jiným účelem než podnikáním.
Tento vzorový dokument obsahuje zejména povinné náležitosti společenské smlouvy tak, jak jsou
předepsány v NOZ a ZOK, a dále jiné náležitosti, které je obvyklé ve společenské smlouvě upravovat.
Vzhledem k tomu, že jde o společnosti již založené, jsou z textu společenské smlouvy vypuštěna
ustanovení, která se týkají vkladové povinnosti zakladatelů, údaje o prvních jednatelích či určení
správce vkladů.
Na rozdíl od předchozí právní úpravy NOZ a ZOK umožňují odchylky od základních pravidel
v desítkách dalších případů. Tím se korporacím umožňuje značná individualizace jejich
zakladatelských dokumentů a pravidel pro jejich správu.
Vždy pečlivě zvažte, která ustanovení jsou pro Vaši společenskou smlouvu použitelná. Dokument není
určen k použití jako typický vzor, představuje spíše katalog možností, ze kterých je potřeba si vybrat.
Doporučuje se, aby byl tento dokument použit pouze jako jeden z několika zdrojů právního know-how
při sepisování konečné verze konkrétního dokumentu a aby uživatel vyhledal odbornou právní radu za
účelem přizpůsobení tohoto dokumentu jeho specifické situaci. Autoři tohoto dokumentu jeho
zpřístupněním na internetových stránkách www.obczan.cz neposkytují právní rady ve smyslu českých
právních předpisů.
Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem:

Tento dokument lze – na rozdíl od zbytku obsahu publikovaného na www.obczan.cz - volně užívat a
šířit bez jakéhokoliv omezení, avšak s výhradou, že: a) nesmí být zcela ani zčásti užit nebo šířen v
žádné placené publikaci, a b) pokud bude užit a/nebo šířen v jakékoliv publikaci, která je zdarma,
může být šířen pod podmínkou uvedení zdroje a autorů. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
použití tohoto dokumentu či jeho části v konkrétní společenské smlouvě není “publikací“, ledaže je
taková společenská smlouva dále veřejně šířena jako vzorová.
Tento dokument byl zpracován ke dni 15. května 2014 a má pouze informativní charakter.
Upozorňujeme, že znění tohoto dokumentu musí být před jeho užitím aktualizováno podle platných a
účinných právních předpisů a v souladu s rozhodovací praxí soudů. Autoři a Obczan.cz se vynasnaží,
aby tento dokument byl průběžně aktualizován. Na jeho aktualizaci však nebudete upozorněni jinak,
než zveřejněním novější verze na našem portálu. Vaše podněty a připomínky posílejte na adresu
redakce@obczan.cz.

ÚVODNÍ POZNÁMKY
Při koncepci společenské smlouvy a použití níže uvedeného vzoru vezměte prosím v úvahu rovněž
dále uvedené skutečnosti.
1.

Opt-in. Bude-li valná hromada rozhodovat o uvedení společenské smlouvy v soulad s NOZ a
ZOK a zároveň o tom, že se společnost podřizuje režimu ZOK jako celku (opt-in), je vhodné, aby
v takovém rozhodnutí bylo rovněž obsaženo nové znění společenské smlouvy s tím, že tato
změna společenské smlouvy nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako
celku v obchodním rejstříku. Poznámku o podřízení se ZOK jako celku je možné uvést do
závěrečných ustanovení při vyhotovení úplného znění společenské smlouvy.

2.

Rezervní fond již není povinný. Z textu společenské smlouvy je možné vypustit ustanovení o
rezervním fondu. Tím však pouze zanikne povinnost přispívat na vytvoření rezervního fondu,
dosud vytvořený fond nezaniká. K distribuci prostředků kumulovaných v rezervním fondu je
nezbytné rozhodnutí valné hromady.

3.

Působnost valné hromady. Valná hromada společnosti s ručením omezením si na rozdíl od
valné hromady akciové společnosti může vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti
nesvěřuje zákon nebo společenská smlouva 1 (k takovému rozhodnutí není zákonem vyžadována
kvalifikovaná většina, postačí proto souhlas prosté většiny přítomných společníků; je však třeba,
aby daná valná hromada přijala dvě usnesení: 1) usnesení o tom, že si rozhodování v této otázce
atrahuje; 2) usnesení, jímž rozhodne o atrahované otázce).

4.

Příplatky mimo základní kapitál. Výše tzv. povinného příplatku mimo základní kapitál již není
vázána na základní kapitál. Chtějí-li společníci tuto povinnost upravit, je nezbytné, aby
společenská smlouva určila, že společnost může usnesením valné hromady společníkům uložit
povinnost poskytnout peněžitý příplatek, jakou výši nesmí příplatky ve svém souhrnu překročit a
zda a s jakými podíly je povinnost spojena.

5.

Plná moc k zastupování na valné hromadě. S ohledem na § 441 odst. 2 NOZ je otázkou, zda
musí mít i plná moc formu notářského zápisu, je-li v této formě vyžadováno dané právní jednání. 2

6.

Vypořádací podíl. ZOK obsahuje obecnou úpravu vypořádacího podílu společnou pro všechny
obchodní korporace3 a úpravu zvláštní, která se uplatní pro společnost s ručením omezeným4.
Zásadně jinak však upravuje stanovení výše vypořádacího podílu. Obecně se výše vypořádacího
podílu určuje z účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka, pokud se však reálná
hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví výrazně liší, určí se výše vypořádacího
podílu z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce. Nově se tedy
podíl obecně oceňuje a prodává podle reálné hodnoty majetku. Zvláštní úprava však na použití
ustanovení o určení výše vypořádacího podílu z reálné hodnoty majetku přímo neodkazuje a
navíc dává možnost se od ní odchýlit (§ 214 odst. 2 ZOK). To umožňuje upravit společenskou
smlouvu tak, aby se vyloučila nutnost hledat kupce a rovnou se přistoupilo k ocenění. Ve

1

§ 190 odst. 3 ZOK.
Více
informací
naleznete
v diskuzním
fóru
na
obczan.cz,
které
je
dostupné
https://www.obczan.cz/zakon/noz/cast-prvni/hlava-iii/dil-2/oddil-1?detail-item-1283-comments-item-1570expanded=1.
3
§ 36 ZOK. Obecná úprava obsahuje pravidlo, že se výše vypořádacího podílu určí z účetní závěrky ke dni
zániku účasti společníka; liší-li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví,
určí se výše vypořádacího podílu z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce.
4
§ 214 ZOK.
2

Vašem konkrétním případě proto může být žádoucí výpočet výše vypořádacího podílu odchylně
či přesněji upravit ve společenské smlouvě.
7.

Uvolněný podíl. Uvolní-li se podíl, společnost s ním nakládá jako zmocněnec a prodá jej bez
zbytečného odkladu nejméně za přiměřenou cenu, určí vypořádací podíl a vyplatí jej oprávněné
osobě nebo uloží do úschovy. 5 Ve společenské smlouvě je však možné upravit odlišný režim pro
nakládání s takovým podílem.

8.

Správce podílů v případě spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Je-li podíl ve
společnosti ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným společníkem a podíl
spravuje vůči obchodní společnosti jen správce společné věci. 6 V případě konání valné hromady
je tady nutné zkoumat, zda se jí účastní oprávněné osoby a kolik mají hlasovacích práv. Je
otázkou, zda tento režim platí i v situaci, kdy je podíl součástí společného jmění manželů. 7

9.

Výše základního kapitálu. ZOK stanoví, že minimální výše vkladu jednoho společníka je 1 Kč.
Od této částky se potom odvíjí minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením
omezeným. Má-li společnost jediného společníka, pak minimální výše základního kapitálu je 1
Kč.

10. Vydání kmenového listu. Společenská smlouva může určit, že podíl je představován kmenovým
listem. Kmenový list je cenný papír na řad, lze jej vydat pouze pro nezaknihované cenné papíry a
nelze jej veřejně nabízet či přijmout k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo jiném
veřejném trhu. Dovoluje-li společenská smlouva více podílů pro jednoho společníka, může mu
společnost vydat kmenový list pro každý podíl. Majitelé kmenových listů se nicméně stejně jako
ostatní společníci zapisují do obchodního rejstříku, nejde tedy o obdobu akcie na majitele.
11. Seznam společníků. Společenská smlouva může nad rámec zákonných požadavků 8 stanovit, že
do seznamu společníků se zapisuje např. emailová adresa, ID datové schránky, apod. Tato úprava
bude vhodná zejména ve vztahu k hlasování per rollam či při využití technických prostředků při
hlasování.
12. Zákaz konkurence jednatelů. Společenská smlouva může stanovit omezení nad rámec ZOK. 9
13. Právní nástupce právnické osoby, která je členem orgánu. Ze zákona platí, že v případě
zániku právnické osoby, která je jednatelem, na její místo nastoupí její právní nástupce.
Společenská smlouva může tuto možnost vyloučit.10

5

Zákonný režim upraven v ustanoveních § 212 až 215 ZOK.
§ 32 odst. 4 ZOK.
7
Např. Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s 70-73.
8
§ 139 ZOK.
9
§ 199 odst. 3 ZOK.
10
§ 198 odst. 2 ZOK.
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VZOR SPOLEČENSKÉ SMLOUVY
1.

OBCHODNÍ FIRMA
Firma společnosti zní: [●], společnost s ručením omezeným/ spol. s r.o./ s.r.o.
(Společnost).

2.

SÍDLO
Sídlem Společnosti je: [postačí název obce]11.

3.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
Předmětem podnikání Společnosti je:

4.

(a)

[●]; a

(b)

[●].

SPOLEČNÍCI
Společnost má tyto společníky:

5.

(a)

[jméno a příjmení / název právnické osoby, datum narození / IČ, bydliště / sídlo];

(b)

[jméno a příjmení / název právnické osoby, datum narození / IČ, bydliště / sídlo].12

ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VKLADY SPOLEČNÍKŮ A JEJICH PODÍLY
Základní kapitál Společnosti činí [200 000] Kč ([dvě stě tisíc korun českých])13 a je tvořen
těmito vklady společníků:

6.

11

(a)

[společník]: [60 000] Kč, čemuž odpovídá podíl ve výši 30%14;

(b)

[společník]: [60 000] Kč, čemuž odpovídá podíl ve výši 30%;

(c)

[společník]: [60 000] Kč, čemuž odpovídá podíl ve výši 30%;

(d)

[společník]: [20 000] Kč, čemuž odpovídá podíl ve výši 10%.

PODÍL

Lze uvést konkrétní adresu nebo jen město. Výhodou vymezení sídla pouhým městem je možnost společnosti
měnit sídlo společnosti v rámci města bez nutnosti změny společenské smlouvy.
12
Povinně uváděnými náležitostmi jsou pouze jméno a bydliště (sídlo) osoby společníka, nicméně je možné
uvést i datum narození, resp. identifikační číslo z důvodu lepší identifikace společníka.
13
ZOK umožňuje, aby základní kapitál společnosti s ručením omezeným činil pouze 1 Kč. Společnosti, které
byly založeny a doposud existují v režimu obchodního zákoníku, však mohou dosáhnout změny ustanovení o
výši základního kapitálu pouze snížením základního kapitálu, nikoliv jen změnou společenské smlouvy.
14
Společenská smlouva může určit, že výše vkladu neodpovídá poměru vkladu k základnímu kapitálu (§ 133
ZOK).

6.1

Společnost má jeden druh podílu, a to podíl základní.15 Společník může vlastnit více podílů. 16

6.2

[Společník může bez omezení převést svůj podíl na jiného společníka Společnosti.] /
[Společník může převést svůj podíl na jiného společníka Společnosti pouze se souhlasem
[valné hromady]].17 [Společník může bez omezení převést svůj podíl na třetí osobu.] /
[Společník může převést svůj podíl na třetí osobu pouze se souhlasem [valné hromady]].
Stane-li se společnost jednočlennou společností, k ujednáním společenské smlouvy ani k
ustanovením zákona, která zakazují nebo omezují převoditelnost, zastavení nebo možnost
přechodu podílu, se po dobu, kdy je jednočlennou společností, nepřihlíží.18

6.3

[Podíl ve Společnosti se dědí.] / [Podíl ve Společnosti se nedědí.] 19

6.4

[Podíl je představován kmenovým listem. Společnost vydá kmenový list pro každý z podílů
společníka.20 Kmenový list se převádí smlouvou, rubopisem a předáním kmenového listu,
přičemž v rubopise se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu
kmenového listu vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby společníka a předložení
kmenového listu Společnosti.]

7.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Orgány Společnosti jsou valná hromada a jednatelé. 21

8.

VALNÁ HROMADA22
Valná hromada je tvořena všemi společníky a je nejvyšším orgánem Společnosti.

8.1

Působnost valné hromady
(a)

15

Kromě rozhodnutí o otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon nebo
tato společenská smlouva, náleží do působnosti valné hromady také:

Společenská smlouva však může připustit vznik různých druhů podílů (§ 135 odst. 1 ZOK).
Neurčí-li společenská smlouva, že společník může vlastnit více podílů, má společník pouze jeden podíl (§ 135
ZOK).
17
Zákon o obchodních korporacích upravuje převod podílu na jiného společníka odlišně od úpravy v obchodním
zákoníku, a to tak, že každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka. Obchodní zákoník
upravoval opačné dispozitivní pravidlo, podle něhož se k převodu podílu na jiného společníka vyžadoval souhlas
valné hromady.
18
Existuje názor, že v jednočlenné společnosti může jediný společník převést svůj podíl pouze se souhlasem,
který sám sobě udělí ve formě notářského zápisu v souladu s § 208 ZOK a že tedy § 14 ZOK upravující
neomezenou převoditelnost podílu v jednočlenné společnosti nemá přednost před omezeními převodu podílu
stanovenými zákonem, nýbrž pouze těmi stanovenými společenskou smlouvou. Proto doporučujeme upravit text
společenské smlouvy tak, aby úprava § 14 ZOK měla přednost v obou případech.
19
§ 211 a § 42 ZOK.
20
§ 137 odst. 1 ZOK; kmenový list však může být vydán pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena či
podmíněna např. souhlasem valné hromady apod. (§ 137 odst. 2 ZOK).
21
Společenská smlouva může upravit zřízení dozorčí rady, není však povinností.
22
Má-li Společnost jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady, doporučujeme doplnit
ustanovení, že v takovém případě se valná hromada nekoná. Autoři zároveň upozorňují na § 13 ZOK, podle
kterého smlouva uzavřená mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto
společníkem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v
rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.
16

(b)

8.2

8.3

23

(i)

rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na
základě jiné právní skutečnosti, 23

(ii)

[volba a odvolání prokuristy]24,

(iii)

[volba a odvolání likvidátora]25,

(iv)

rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,

(v)

rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž
případnému zcizení by se vyžadoval souhlas valné hromady,

(vi)

schválení smlouvy mezi členem orgánu Společnosti a Společností podle § 56
zákona o obchodních korporacích; to platí obdobně pro smlouvy mezi
Společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím
ovlivněnými nebo ovládanými.

Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí zde neuvedených, které jinak
náležejí do působnosti jiných orgánů Společnosti. Není však oprávněna dávat
jednatelům pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, nejde-li o vyžádaný
pokyn podle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo o pokyn řídící osoby
podle § 81 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Svolání valné hromady
(a)

Valnou hromadu svolávají jednatelé, a to pravidelně nejméně jednou za rok.

(b)

Termín a program valné hromady jsou jednatelé povinni oznámit společníkům
nejméně [5] pracovních dnů před konáním valné hromady. Pozvánka se společníkům
zašle [elektronickou poštou] na adresu zapsanou v seznamu společníků; nemá-li ji
společník v seznamu zapsánu, pak doporučeně poštou na adresu zapsanou v seznamu
společníků. Pozvánka musí obsahovat termín konání, místo konání a program valné
hromady.

Usnášení valné hromady
(a)

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň
[50]%26 všech hlasů. Každý společník má [1 hlas] na každou [1] Kč vkladu. 27

(b)

[Připouští se rozhodování per rollam v souladu s ustanovením § 175 až 177 zákona o
obchodních korporacích. Tento způsob rozhodování je třeba dále popsat.]28

Pokud by nebyla tato působnost společenskou smlouvou valné hromadě svěřena, bylo by společenskou
smlouvu možné měnit jen dohodou společníků, nestanovil-li by zákon jinak (§ 190 odst. 2 písm. a) ZOK).
24
Bez této úpravy by platil zákonný režim, tj. valná hromada schvaluje jen udělení a odvolání prokury a prokuru
samotnou uděluje jednatel (§ 190 odst. 2 písm. e) ZOK.).
25
§ 190 odst. 2 písm. d) ZOK.
26
Zákon umožňuje, aby společenská smlouva určila jiné kvorum, popř. kvorum zcela vyloučila (§ 169 odst. 1
ZOK).
27
§ 169 odst. 2 ZOK.
28
§ 175 až 177 ZOK.

8.4

(c)

[Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud
zákon nebo společenská smlouva nevyžadují většinu jinou.]

(d)

O následujících záležitostech rozhoduje valná hromada alespoň [dvěma třetinami
hlasů] přítomných společníků o těchto záležitostech:
(i)

[●]; a

(ii)

[●].

Hlasování na valné hromadě a rozhodování mimo valnou hromadu s využitím
technických prostředků
[Společníci mohou hlasovat
[Hlasování společníků na
povoleno.][Společníci mohou
prostředků.] / [Rozhodování
prostředků není povoleno.]

na valné hromadě s využitím technických prostředků.]29 /
valné hromadě s využitím technických prostředků není
rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických
společníků mimo valnou hromadu s využitím technických

9.

JEDNATELÉ30

9.1

Společnost má [dva] jednatele31.

9.2

Jednatelé jsou voleni valnou hromadou na dobu [neurčitou].32

9.3

[Každý jednatel jedná za Společnost samostatně.]33

9.4

Jednatel může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným Společnosti. Odstoupení
musí být adresováno Společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti
nebo osobně předáno na zasedání valné hromady.34

29

Pro tyto účely je nutné, aby upravila podmínky tohoto hlasování tak, aby umožňovaly společnosti ověřit
totožnost osoby oprávněné vykávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací
právo.
30
Tvoří-li jednatelé kolektivní orgán, je nezbytné tento orgán pojmenovat, např. označením „rada jednatelů“.
Viz § 25 odst. 1 písm. g) RejZ. Jednatelé si dále mohou např. rozdělit působnost podle jednotlivých oborů (a
omezit tak svou odpovědnosti za nečinnost, nicméně rozdělení působnosti neznamená zbavení se povinnosti
dohlížet na činnost ostatních členů kolektivního orgánu, viz § 156 odst. 2 NOZ).
31
Pokud tak určí společenská smlouva, jednatelé mohou tvořit kolektivní orgán (§ 194 odst. 2 ZOK). Je však
třeba, aby si tento orgán zvolil svého předsedu. ZOK stanovuje, že při rovnosti hlasů je rozhodující hlas
předsedy; od tohoto ustanovení je možné se ve společenské smlouvě odchýlit (§ 44 odst. 3 ZOK). Společenská
smlouva musí rovněž obsahovat konkrétní počet jednatelů (§ 146 odst. 1 písm. g) ZOK).
32
Společenská smlouva může stanovit, že jednatelé jsou jmenování na dobu určitou a jejich funkční období.
Vzhledem k tomu, že maximální dobu trvání funkčního období jednatele zákon nestanoví, je možné rovněž
trvání funkčního období na dobu neurčitou – tuto variantu považují autoři za vhodnou, neboť nebude třeba
opakovaného zvolení a předchází se tak situacím, kdy by k volbě nového jednatele či opakované volbě
stávajícího došlo až po uplynutí lhůty uvedené ve společenské smlouvě (zejména z hlediska jednání takového
jednatele po uplynutí jeho funkčního období). Autoři rovněž upozorňují, že v případě rozporu mezi společenskou
smlouvou a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.
33
Za Společnost mohou jednat také vždy dva / nebo všichni / jednatelé společně. V případě, že budou jednatelé
tvořit kolektivní orgán, je možné určit, že společnost zastupuje např. předseda rady jednatelů, popř. jinou
kombinaci společného jednání více osob (§ 195 odst. 1 ZOK).
34
§ 160 NOZ a § 59 odst. 5 ZOK.

9.5

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že do působnosti jednatele náleží i udělování plných mocí
za společnost třetím osobám. To jej však nezbavuje odpovědnosti za řádný výběr takové
osoby.35

10.

ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU
Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky
v poměru svých podílů 36.
Podíl na zisku lze se souhlasem valné hromady rozdělit i jiným osobám než společníkům. Tyto
osoby je třeba určit, např. jednatelé, příp. členové dozorčí rady, je-li zřízena.

11.

OPATROVNÍK
[Jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, stanoví se opatrovník Společnosti následujícím
způsobem: [● ]. Opatrovník je povinen navázat na činnost statutárního orgánu a vždy jednat v
zájmu Společnosti.]37

12.

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
[Společnost se řídí zákonem o obchodních korporacích.]

35

V právnické komunitě existuje názor, podle kterého by se § 438 NOZ (Substituce) měl vztahovat i na jednání,
kterým člen statutárního orgánu zmocňuje další osoby k jednání za společnost a taková zmocnění by měla být
považována za substituční plné moci. To znamená, že člen statutárního orgánu by byl oprávněn dát plnou moc za
společnost třetí osobě, jen pokud by mu takové oprávnění bylo přiznáno v zakladatelském dokumentu. S tímto
názorem se autoři neztotožňují, protože se domnívají, že člen statutárního orgánu může dle § 164 NOZ
zastupovat právnickou osobu ve všech věcech, tj. i udělovat za společnost plnou moc; nicméně pro vyloučení
pochybností je možné takové zmocnění do společenské smlouvy uvést.
36
Lze stanovit i pevný podíl na zisku (stanoven pevným procentem z dosaženého zisku). O takovém podílu na
zisku pak nerozhoduje valná hromada, nicméně valná hromada i v tomto případě musí schválit účetní závěrku,
na jejímž základě bude podíl na zisku vyplácen.
37
Soud může jmenovat opatrovníka společnosti, která nemá dostatečný počet členů statutárního orgánu potřebný
k rozhodování, nebo jsou-li zájmy těchto členů v rozporu se zájmy společnosti a společnost nemá jiného
zástupce, aby mohly být její záležitosti spravovány. Pro takový případ může být žádoucí, aby společenská
smlouva určila osobu (popř. okruh osob), kterou soud s jejím souhlasem jmenuje (§ 165 odst. 2 a § 488 NOZ).

