
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, ze dne 12. 5. 2021 reaguje na ustálenou 

praxi notářů a rejstříkových soudů, které doposud akceptovaly obecné vymezení předmětu podnikání 

obchodních společností, jež ve svých společenských smlouvách či stanovách a v návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku uvedly jako svůj předmět podnikání pouze volnou živnost „výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. 

Ve zmíněném rozhodnutí Nejvyšší soud ČR považuje takto široce pojaté vymezení předmětu 

podnikání jako neurčité, neboť neumožňuje zjistit, jaký je konkrétní předmět podnikání dané 

společnosti. Nejvyšší soud má dále za to, že pokud se ustanovení s takovou formulací předmětu 

podnikání nachází ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, považuje se za zdánlivé a nepřihlíží se 

k němu, což má za následek, že společenská smlouva nebo stanovy nesplňují základní zákonné 

požadavky a rejstříkový soud může podle § 9 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, vyzvat 

společnost k nápravě. Pokud společnost nápravu nezjedná, může rejstříkový soud společnost také 

zrušit a nařídit její likvidaci. 

Jak tuto situaci v praxi řešit? 

Pokud má Vaše společnost ve společenské smlouvě či ve stanovách vymezen předmět podnikání takto 

obecně, bude nutné jej upřesnit a uvést konkrétní předmět podnikání podle výčtu oborů volné 

živnosti vymezených v příloze č. 4 živnostenského zákona, který co nejvíce odpovídá skutečné činnosti 

Vaší společnosti (např.: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; Reklamní činnost, marketing, 

mediální zastoupení; Výroba strojů a zařízení, apod.). Takový předmět podnikání musí být zároveň 

uveden v obchodním rejstříku.  

K nápravě neplatně uvedeného předmětu podnikání bude třeba rozhodnout o změně společenské 

smlouvy či stanov společnosti, a to v rámci valné hromady. Dovolujeme si upozornit, že o takovém 

rozhodnutí valné hromady musí být sepsán notářský zápis.  

V případě, že neplatně uvedený předmět podnikání neodstraníte dobrovolně, může Vás k tomuto 

později vyzvat rejstříkový soud pod sankcí zrušení společnosti.  

Je třeba tuto situaci řešit okamžitě?  

Aktuálně nepředpokládáme, že ze strany rejstříkových soudů dojde k hromadnému uplatnění postupu 

podle výše zmíněného § 9 zákona o veřejných rejstřících a rozesílání výzev k nápravě.  Není proto nutné 

propadat panice, bezprostředně svolávat valnou hromadu a měnit společenskou smlouvu či stanovy 

pouze za účelem změny předmětu podnikání a zatěžovat tak společnost dalšími finančními náklady. 

Pokud však má Vaše společnost neplatně uveden předmět podnikání, doporučujeme jeho změnu 

zařadit na pořad další valné hromady tak, aby byla provedena co nejdříve.  

Pokud byste si přáli prokonzultovat okolnosti týkající se předmětu podnikání Vaší společnosti, nebo si 

přejete právní pomoc při změně, dle výše uvedeného rozhodnutí neplatně uvedeného předmětu 

podnikání, neváhejte nás kontaktovat.  


