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PrPráávnvníí a majetkova majetkováá charakteristikacharakteristika

EvropskEvropskéé hospodhospodáářřskskéé zzáájmovjmovéé sdrusdružženeníí -- od od 
8.10.2004 novým typem obchodn8.10.2004 novým typem obchodníí spolespoleččnosti nosti 
vv ččeskeskéém prm práávu. vu. 
Upraveno samostatným Upraveno samostatným zzáákonem 360/2004 Sb.konem 360/2004 Sb. --
realizuje realizuje NaNařříízenzeníí Rady (EHS) Rady (EHS) čč. 2137/1985 ze . 2137/1985 ze 
dne 25.dne 25.ččervence 1985 o zervence 1985 o zřříízenzeníí EvropskEvropskéého ho 
hospodhospodáářřskskéého zho záájmovjmovéého sdruho sdružženeníí,, publikovanpublikovanéé
vv ÚÚststřřednedníím vm věěstnstnííku ES L 199 ze dne 31.7.1985, ku ES L 199 ze dne 31.7.1985, 
str. 1str. 1--9. 9. 

PrPráávnvníí úúprava EHZS prava EHZS -- specispeciáálnlníí prpráávnvníí úúpravpravěě veveřřejnejnéé
obchodnobchodníí spolespoleččnosti nosti –– neupravujeneupravuje--li nli něěkterkteréé ototáázky zky 
zzáákon 360/2004 Sb., kon 360/2004 Sb., poupoužžijijíí se ustanovense ustanoveníí o veo veřřejnejnéé
obchodnobchodníí spolespoleččnostinosti zz ObZObZ
RovnRovněžěž se pouse použžijijíí obecnobecnáá ustanovenustanoveníí o obchodno obchodníích ch 
spolespoleččnostech.nostech. EHZS proto teoreticky zaEHZS proto teoreticky zařřadadííme mezi me mezi 
osobnosobníí obchodnobchodníí spolespoleččnosti. nosti. 
SkuteSkuteččnost, nost, žže EHZS je obchodne EHZS je obchodníí spolespoleččnostnostíí, je , je 
vyjvyjááddřřena v ena v §§ 56 56 ObZObZ výslovným zavýslovným zařřazenazeníím EHZS mezi m EHZS mezi 
obchodnobchodníí spolespoleččnosti. nosti. Podle prPodle prááva va ČČR mR máá EHZS EHZS 
prpráávnvníí subjektivitusubjektivitu -- dle dle ččl. 1 odst.3 Nal. 1 odst.3 Nařříízenzeníí je tato je tato 
ototáázka vzka v pravomoci pravomoci ččlenských stlenských stááttůů..
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SSíídlo EHZS a rozhodndlo EHZS a rozhodnéé prpráávovo

SSíídlo EHZS musdlo EHZS musíí být ve Spolebýt ve Společčenstvenstvíí, av, avššak pouze ak pouze 
vv mmííststěě, kde:, kde:
mmáá EHZS svEHZS svéé úúststřřededíí, nebo, nebo
mmáá svsvéé úúststřřededíí jeden z jeden z ččlenlenůů EHZS, nebo jednEHZS, nebo jednáá--li li 
se o fyzickou osobu, kde vykonse o fyzickou osobu, kde vykonáávváá svou hlavnsvou hlavníí
ččinnost, za podminnost, za podmíínky, nky, žže EHZS zde vykone EHZS zde vykonáávváá
skuteskuteččnou nou ččinnost.innost.

PPřřííklad klad zzáápisu v OR (CZ)pisu v OR (CZ)
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ZmZměěna sna síídladla
SSíídlo EHZS mdlo EHZS můžůže být podle e být podle ččl.13 vl.13 v rráámci Spolemci Společčenstvenstvíí mměěnněěno.no.
Pokud mPokud máá zmzměěna sna síídla mdla míít za nt za náásledek zmsledek změěnu rozhodnnu rozhodnéého prho prááva va 
podle podle ččl.2 Nal.2 Nařříízenzeníí,,[1][1] musmusíí být vypracovaný nbýt vypracovaný náávrh na zmvrh na změěnu snu síídla dla 
ulouložžen a publikoven a publikováán n –– tedy ulotedy uložžen do sben do sbíírky listin a zverky listin a zveřřejnejněěn n 
vv ObchodnObchodníím vm věěstnstnííku a publikaku a publikaččnníím orgm orgáánu EU. nu EU. 
ZmZměěna sna síídla musdla musíí být pbýt přřijata vijata vššemi emi ččleny EHZS a rozhodnutleny EHZS a rozhodnutíí mmůžůže e 
být pbýt přřijato aijato ažž po uplynutpo uplynutíí lhlhůůty 2 mty 2 měěssííccůů od splnod splněěnníí podmpodmíínek nek 
ulouložženeníí a publikace. a publikace. 
VV rejstrejstřřííku stku stáátu novtu novéého sho síídla mdla můžůže být EHZS registrove být EHZS registrovááno jen pno jen přři i 
ppřředloedložženeníí ddůůkazu o publikaci nkazu o publikaci náávrhu na zmvrhu na změěnu snu síídla. dla. ZmZměěna sna síídla dla 
je je úúččinninnáá aažž registracregistracíí vv rejstrejstřřííku stku stáátu novtu novéého sho síídladla. Výmaz . Výmaz 
zz rejstrejstřřííku stku stáátu dtu dřříívvěějjšíšího sho síídla mdla můžůže být proveden ae být proveden ažž po zpo záápisu do pisu do 
rejstrejstřřííku stku stáátu novtu novéého sho síídla.dla.

[1][1] Ke zmKe změěnněě rozhodnrozhodnéého prho prááva dojde, pokud mva dojde, pokud máá být sbýt síídlo EHZS pdlo EHZS přřememííststěěno zno z jednoho jednoho ččlensklenskéého ho 
ststáátu do jintu do jinéého, nebo vho, nebo v ppřříípadpaděě žže me máá být sbýt síídlo EHZS pdlo EHZS přřememííststěěno vno v rráámci jednoho stmci jednoho stáátu, který se tu, který se 
ččlenleníí na vna vííce celkce celkůů, na jejich, na jejichžž úúzemzemíích platch platíí jinjinéé prpráávo vo –– ččl.2 Nal.2 Nařříízenzeníí

ZmZměěna sna síídla .. dla .. –– v rv ráámci jednoho stmci jednoho stáátutu

Pokud zmPokud změěna sna síídla nemdla nemáá za nza náásledek zmsledek změěnu nu 
rozhodnrozhodnéého prho prááva, je va, je úúččinninnáá za podmza podmíínek nek 
uvedených vuvedených v zakladatelskzakladatelskéém dokumentu. O tento m dokumentu. O tento 
ppřříípad se bude jednat vpad se bude jednat vžždy, kdydy, kdyžž se EHZS se EHZS 
ppřřememííssťťuje uje vv rráámci jednoho mci jednoho ččlensklenskéého stho stáátu.tu.

ZakladatelZakladateléé

Zakladatelem EHZS mZakladatelem EHZS můžůže být podle e být podle ččl.4 Nal.4 Nařříízenzeníí::
spolespoleččnostnost ve smyslu ve smyslu ččl. 58 druhl. 58 druhéého pododstavce Smlouvy ho pododstavce Smlouvy a dala dalšíší
prpráávnvníí subjekty vesubjekty veřřejnejnéého nebo soukromho nebo soukroméého prho prááva vytvova vytvořřenenéé v v 
souladu s prsouladu s práávem vem ččlensklenskéého stho stáátu,tu, kterkteréé majmajíí statutstatutáárnrníí nebo nebo 
zzáákonnkonnéé ssíídlo nebo dlo nebo úúststřřededíí ve Spoleve Společčenstvenstvíí;; pokud v souladu s pokud v souladu s 
prpráávnvníími pmi přředpisy edpisy ččlensklenskéého stho stáátu nentu neníí spolespoleččnost nebo jiný prnost nebo jiný práávnvníí
subjekt povinen msubjekt povinen míít statutt statutáárnrníí nebo znebo záákonnkonnéé ssíídlo, je dostadlo, je dostaččujujííccíí, , žže e 
mmáá tato spoletato společčnost nebo tento prnost nebo tento práávnvníí subjekt ve Spolesubjekt ve Společčenstvenstvíí
úúststřřededíí; ; 
fyzickfyzickéé osoby, kterosoby, kteréé vykonvykonáávajvajíí prprůůmyslovou, obchodnmyslovou, obchodníí, , 
řřemeslnou, zememeslnou, zeměědděělskou lskou ččinnost nebo svobodninnost nebo svobodnéé povolpovoláánníí nebo nebo 
poskytujposkytujíí jinjinéé sluslužžby ve Spoleby ve Společčenstvenstvíí..
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OmezenOmezeníí ččlenstvlenstvíí –– rrůůznznéé ččlensklenskéé ststáátyty

ČČlenovlenovéé EHZS musEHZS musíí být zbýt z rrůůzných zných ččlenských stlenských stááttůů. . 
NaNařříízenzeníí obsahuje nobsahuje náásledujsledujííccíí omezenomezeníí ččlenstvlenstvíí::
DvDvěě spolespoleččnostinosti nebo jinnebo jinéé prpráávnvníí subjekty podle subjekty podle ččl.4 l.4 
odstavce 1, kterodstavce 1, kteréé majmajíí úúststřřededíí v rv růůzných zných ččlenských lenských 
ststáátech,tech, nebonebo
DvDvěě fyzickfyzickéé osobyosoby podle podle ččl.4 odstavce 1, kterl.4 odstavce 1, kteréé
vykonvykonáávajvajíí svou svou ččinnost jako hlavninnost jako hlavníí v rv růůzných zných ččlenských lenských 
ststáátech,tech, nebonebo
SpoleSpoleččnosti nebo jiný prnosti nebo jiný práávnvníí subjekt a fyzicksubjekt a fyzickéé osoby osoby 
podle podle ččl.4 odstavce 1 Nal.4 odstavce 1 Nařříízenzeníí,, z nichz nichžž prvnprvníí mmáá úúststřřededíí
v jednom v jednom ččlensklenskéém stm stááttěě a druha druháá vykonvykonáávváá svou svou 
ččinnost jako hlavninnost jako hlavníí v jinv jinéém m ččlensklenskéém stm stááttěě..

DalDalšíší omezenomezeníí ččlenstvlenstvíí

ČČlenský stlenský stáát EU mt EU můžůže stanovit, e stanovit, žže EHZS nesme EHZS nesmíí
mmíít vt vííce nece nežž 20 20 ččlenlenůů. . ČČR tuto moR tuto možžnost nevyunost nevyužžila. ila. 
KaKažždý dý ččlenský stlenský stáát EU mt EU můžůže rovne rovněžěž vylouvylouččit it 
zz ddůůvodu vevodu veřřejnejnéého zho záájmu jmu ččlenstvlenstvíí rrůůzných zných 
kategorikategoriíí osob. Za takovosob. Za takovéé omezenomezeníí je moje možžnnéé
povapovažžovat omezenovat omezeníí dle dle §§ 56 56 ObZObZ, podle kter, podle kteréého ho 
žžáádndnáá osoba nesmosoba nesmíí být neomezenbýt neomezeněě ruruččííccíím m 
spolespoleččnnííkem ve dvou spolekem ve dvou společčnostech.nostech.

ZaloZaložženeníí EHZSEHZS

EHZS se zaklEHZS se zaklááddáá smlouvou o sdrusmlouvou o sdružženeníí, podpisy , podpisy 
zakladatelzakladatelůů nenneníí ttřřeba eba úúřřednedněě ovověřěřovat.ovat.
Mezi podstatnMezi podstatnéé nnááleležžitosti zakladatelskitosti zakladatelskéého dokumentu ho dokumentu --
smlouvy o sdrusmlouvy o sdružženeníí budou podle budou podle ObZObZ patpatřřit it –– ururččeneníí
spolespoleččnnííkkůů, obchodn, obchodníí firma, sfirma, síídlo a pdlo a přředmedměět podnikt podnikáánníí, , 
úúdaje o daje o ččlenech sdrulenech sdružženeníí (v(vččetnetněě úúdajdajůů o jejich registraci) o jejich registraci) 
–– ččl.5 Nal.5 Nařříízenzeníí. Z. Záákon ani nakon ani nařříízenzeníí nevynevyžžadujadujíí, aby , aby 
smlouva obsahovala ursmlouva obsahovala urččeneníí prvnprvníích jednatelch jednatelůů EHZS.EHZS.
NNáávrh na zvrh na záápis do obchodnpis do obchodníího rejstho rejstřřííku podku podáávajvajíí vvššichni ichni 
ččlenovlenovéé sdrusdružženeníí. . Do Do ččeskeskéého obchodnho obchodníího rejstho rejstřřííku se ku se 
EHZS zapisuje pouze tehdy, pokud mEHZS zapisuje pouze tehdy, pokud máá na na úúzemzemíí ČČR R 
svsvéé ssíídlo (dlo (ččl.6 Nal.6 Nařříízenzeníí).).
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ZZáápis organizapis organizaččnníí slosložžky, sbky, sbíírka listinrka listin

Do Do ččeskeskéého obchodnho obchodníího rejstho rejstřřííku se rovnku se rovněžěž
zapisuje provozovna EHZS, mzapisuje provozovna EHZS, máá--li sdruli sdružženeníí ssíídlo dlo 
vv jinjinéém m ččlensklenskéém stm stááttěě a va v ČČR mR máá umumííststěěnu pouze nu pouze 
provozovnu.provozovnu.
Dle Dle ččl.7 Nal.7 Nařříízenzeníí musmusíí být rovnbýt rovněžěž vv rejstrejstřřííku ku 
ulouložženy ureny urččenenéé doklady a doklady a úúdaje. daje. 

VV ččeskeskéém obchodnm obchodníím rejstm rejstřřííku budou tyto listiny uloku budou tyto listiny uložženy ve eny ve 
sbsbíírce listin. Jednrce listin. Jednáá se o nse o náásledujsledujííccíí doklady a doklady a úúdaje:daje:
VVššechny zmechny změěny smlouvy o sdruny smlouvy o sdružženeníí, v, vččetnetněě vvššech zmech změěn n 
ve slove složženeníí sdrusdružženeníí; dle ; dle ččeskeskéého prho prááva rovnva rovněžěž musmusíí být být 
ulouložženo eno úúplnplnéé znzněěnníí zakladatelskzakladatelskéého dokumentu,ho dokumentu,
Doklad o zDoklad o zřříízenzeníí nebo zrunebo zruššeneníí jakjakéékoli provozovny koli provozovny 
sdrusdružženeníí,,
SoudnSoudníí rozhodnutrozhodnutíí, kterým se zji, kterým se zjiššťťuje nebo prohlauje nebo prohlaššuje uje 
neplatnost sdruneplatnost sdružženeníí v souladu s v souladu s ččlláánkem 15 Nankem 15 Nařříízenzeníí,,

Doklad o jmenovDoklad o jmenováánníí jednatele nebo jednateljednatele nebo jednatelůů sdrusdružženeníí, jejich jm, jejich jmééna na 
a jaka jakéékoli dalkoli dalšíší úúdaje o totodaje o totožžnosti ponosti požžadovanadovanéé prpráávnvníími pmi přředpisy edpisy 
ččlensklenskéého stho stáátu, v ntu, v něěmmžž je rejstje rejstřříík veden, k veden, úúdaj, daj, žže mohou jednat e mohou jednat 
samostatnsamostatněě nebo nebo žže muse musíí jednat spolejednat společčnněě, a skon, a skonččeneníí jejich funkcjejich funkcíí; ; 
dle dle ččeskeskéého ho ObZObZ tedy budou muset spltedy budou muset splňňovat stejnovat stejnéé podmpodmíínky, nky, 
jako statutjako statutáárnrníí orgorgáán v.o.s. (spolen v.o.s. (společčnníík) a vk) a v obchodnobchodníím rejstm rejstřřííku o ku o 
nich budou zapsnich budou zapsáány nny náásledujsledujííccíí úúdaje: Jmdaje: Jmééno a pno a přřííjmenjmeníí, bydli, bydliššttěě, , 
rodnrodnéé ččííslo (popslo (popřř. datum narozen. datum narozeníí, pokud rodn, pokud rodnéé ččííslo nebylo slo nebylo 
ppřřididěěleno,leno,
Doklad o jakDoklad o jakéémkoliv pmkoliv přřevodu evodu úúččasti asti ččlena ve sdrulena ve sdružženeníí nebo jejnebo jejíí
ččáásti v souladu s sti v souladu s ččl. 22 odst. 1 Nal. 22 odst. 1 Nařříízenzeníí,,
RozhodnutRozhodnutíí ččlenlenůů, kter, kteréé prohlaprohlaššuje nebo zjiuje nebo zjiššťťuje zruuje zruššeneníí sdrusdružženeníí v v 
souladu s souladu s ččlláánkem 31, nebo soudnnkem 31, nebo soudníí rozhodnutrozhodnutíí, kter, kteréé prohlaprohlaššuje uje 
toto zrutoto zruššeneníí v souladu s v souladu s ččlláánky 31 nebo 32 Nanky 31 nebo 32 Nařříízenzeníí, , 
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JmenovJmenováánníí likvidlikvidáátora nebo likvidtora nebo likvidáátortorůů sdrusdružženeníí
uvedených v uvedených v ččlláánku 35 Nanku 35 Nařříízenzeníí, jejich jm, jejich jmééna a dalna a dalšíší úúdaje daje 
o totoo totožžnosti ponosti požžadovanadovanéé prpráávnvníími pmi přředpisy edpisy ččlensklenskéého ho 
ststáátu, v ntu, v něěmmžž je rejstje rejstřříík veden, a skonk veden, a skonččeneníí jejich funkcjejich funkcíí,,
SkonSkonččeneníí likvidace sdrulikvidace sdružženeníí uvedenuvedenéé v v ččl. 35 odst. 2 l. 35 odst. 2 
NaNařříízenzeníí,,
NNáávrh na zmvrh na změěnu snu síídla uvedenou v dla uvedenou v ččl. 14 odst. 1 Nal. 14 odst. 1 Nařříízenzeníí,,
DoloDoložžka, kterka, kteráá osvobozuje novosvobozuje novéého ho ččlena od lena od úúhrady hrady 
zzáávazkvazkůů, je, ježž vznikly pvznikly přřed jeho vstupem, v souladu s ed jeho vstupem, v souladu s ččl. 26 l. 26 
odst. 2 Naodst. 2 Nařříízenzeníí. . 

VeVeřřejnejnáá dostupnost, zvedostupnost, zveřřejnejněěnníí

Podle Podle ččl. 39 Nal. 39 Nařříízenzeníí musmusíí být shora uvedenbýt shora uvedenéé listiny listiny 
veveřřejnejněě dostupndostupnéé a vea veřřejnost musejnost musíí mmíít mot možžnost ponost pořřizovat izovat 
si výpisy si výpisy čči opisy ti opisy těěchto listin. Ustanovenchto listin. Ustanoveníí o obchodno obchodníím m 
rejstrejstřřííku jsou vku jsou v souladu ssouladu s uvedeným ustanovenuvedeným ustanoveníím. m. ČČR je R je 
ovovššem povinna zajistit, aby toto prem povinna zajistit, aby toto práávo seznamovat se vo seznamovat se 
ss obsahem sbobsahem sbíírky listin mohla kterrky listin mohla kteráákoliv osoba vykonat i koliv osoba vykonat i 
na dna dáálku lku –– prostprostřřednictvednictvíím pom poššty (ty (ččl. 39 Nal. 39 Nařříízenzeníí).).
ZZáápis EHZS do obchodnpis EHZS do obchodníího rejstho rejstřřííku se rovnku se rovněžěž
zvezveřřejejňňuje, a to jak vuje, a to jak v ččeskeskéém m ObchodnObchodníím vm věěstnstnííku,ku, tak i tak i 
vv publikapublikaččnníím orgm orgáánu EU nu EU –– ÚÚřřednedníím vm věěstnstnííku ku 
Evropských spoleEvropských společčenstvenstvíí.. RejstRejstřřííkový soud je povinen kový soud je povinen 
sdsděělit lit úúdaje nejpozddaje nejpozděěji do 1 mji do 1 měěssííce od zvece od zveřřejnejněěnníí ÚÚřřadu adu 
pro pro úúřřednedníí tisky Evropsktisky Evropskéé Unie.Unie.

JednJednáánníí jmjméénem EHZS v mezidobnem EHZS v mezidobíí

NaNařříízenzeníí neomezuje jednneomezuje jednáánníí jmjméénem zalonem založženenéého ho 
EHZS pEHZS přřed jeho vznikem. Ved jeho vznikem. V ččl. 9 Nal. 9 Nařříízenzeníí je je 
ovovššem stanoveno, em stanoveno, žže pokud EHZS nepe pokud EHZS nepřřevezme evezme 
po svpo svéém vzniku prm vzniku prááva a povinnosti, odpovva a povinnosti, odpovíídajdajíí za za 
nněě jednajjednajííccíí osoby spoleosoby společčnněě a nerozda nerozdíílnlněě. . 
ReRežžim jednim jednáánníí za zaloza založženenéé EHZS odpovEHZS odpovííddáá §§ 64 64 
ObZObZ..
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ZZáákaz výzvy vekaz výzvy veřřejnejnéého ho úúpisu podpisu podííllůů

ZvlZvlášáštntníí omezenomezeníí ččinnosti sdruinnosti sdružženeníí obsahuje obsahuje ččl. 23 l. 23 
NaNařříízenzeníí, podle kter, podle kteréého ho sdrusdružženeníí nesmnesmíí vyzývat vyzývat 
kk veveřřejnejnéému mu úúpisu podpisu podííllůů..
Toto omezenToto omezeníí se vztahuje na se vztahuje na ččinnost jiinnost jižž
existujexistujííccíích sdruch sdružženeníí,, nebude se ale patrnnebude se ale patrněě
vztahovat na neformvztahovat na neformáálnlníí úúkony budouckony budoucíích ch 
zakladatelzakladatelůů ppřřed vyhotovened vyhotoveníím zakladatelskm zakladatelskéého ho 
dokumentu.dokumentu.

PPřředmedměět t ččinnosti EHZSinnosti EHZS

ZZ ččl.3 Nal.3 Nařříízenzeníí vyplývvyplýváá obligatornobligatorníí úúččel EHZS el EHZS -- úúččelem elem 
sdrusdružženeníí je usnadje usnadňňovat nebo rozvovat nebo rozvííjet hospodjet hospodáářřskou skou 
ččinnost jeho innost jeho ččlenlenůů, zlep, zlepššit nebo zvýit nebo zvýššit hospodit hospodáářřskskéé
výsledky tvýsledky tééto to ččinnosti; jeho innosti; jeho úúččelem nenelem neníí dosahovdosahováánníí
zisku pro vlastnzisku pro vlastníí potpotřřebu (sdruebu (sdružženeníí).).[1][1]
ČČinnost sdruinnost sdružženeníí musmusíí být spojena s hospodbýt spojena s hospodáářřskou skou 
ččinnostinnostíí jeho jeho ččlenlenůů a ve vztahu k na ve vztahu k níí musmusíí mmíít pouze t pouze 
dopldoplňňujujííccíí povahu.povahu.
[1][1] podle podle ččeskeskéého ho ObZObZ ččinnost EHZS je tinnost EHZS je těžěžko moko možžnnéé povapovažžovat ovat 
tuto tuto ččinnost za podnikinnost za podnikáánníí ve smyslu ve smyslu ObZObZ

EHZS vykonEHZS vykonáávváá ččinnost podle innost podle ppřředmedměětu tu ččinnosti, innosti, 
který je uveden vkterý je uveden v zakladatelskzakladatelskéém dokumentu.m dokumentu.
Na Na ččinnosti EHZS se vztahuje veinnosti EHZS se vztahuje veřřejnejnéé prpráávo toho stvo toho stáátu, tu, 
vv nněěmmžž mmáá svsvéé ssíídlo. Pokud tedy bude sdlo. Pokud tedy bude síídlo EHZS vdlo EHZS v ČČR, R, 
musmusíí mmíít EHZS t EHZS žživnostenskivnostenskéé nebo jinnebo jinéé podnikatelskpodnikatelskéé
opropráávnvněěnníí, pokud je z, pokud je záákonem vykonem vyžžadovadovááno. Obdobnno. Obdobněě
musmusíí mmíít EHZS takovt EHZS takovéé opropráávnvněěnníí, pokud m, pokud máá vv ČČR R 
zzřříízenu provozovnu nebo jinou organizazenu provozovnu nebo jinou organizaččnníí slosložžku. ku. 
Vztah Vztah „„ppřředmedměětu, pro který bylo sdrutu, pro který bylo sdružženeníí zalozaložženoeno““
podle podle ččl. 5 Nal. 5 Nařříízenzeníí a obecna obecnéého pojmu ho pojmu „„ppřředmedměět t 
ččinnostiinnosti““ resp. resp. „„ppřředmedměět podnikt podnikáánní“í“, jak je pou, jak je použžíívajvajíí
ččeskeskéé prpráávnvníí ppřředpisy, vedpisy, vššak nenak neníí jasný.jasný.
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VýslovnVýslovnáá omezenomezeníí ččinnosti innosti ((ččl.3/2 Nal.3/2 Nařříízenzeníí))

ZZáákaz kaz řříízenzeníí ččlenlenůů -- EHZS nesmEHZS nesmíí vykonvykonáávat pvat přříímo nebo nepmo nebo nepřříímo mo 
řřííddííccíí nebo kontrolnnebo kontrolníí pravomoc nad pravomoc nad ččinnostmi svých innostmi svých ččlenlenůů nebo nebo 
ččinnostmi jininnostmi jinéého podniku, zejmho podniku, zejmééna v oblasti týkajna v oblasti týkajííccíí se se 
zamzaměěstnancstnancůů, financ, financíí a investic;a investic;
ZZáákaz majetkovkaz majetkovéé úúččasti v asti v ččlenechlenech -- EHZS nesmEHZS nesmíí drdržžet pet přříímo mo 
nebo nepnebo nepřříímo z jakmo z jakééhokoli dhokoli důůvodu podvodu podííl nebo akcie jakl nebo akcie jakéékoli formy koli formy 
v v ččlensklenskéém podniku;m podniku;[1][1] drdržženeníí podpodííllůů nebo akcinebo akciíí v jinv jinéém podniku je m podniku je 
momožžnnéé, pouze pokud je nezbytn, pouze pokud je nezbytnéé pro dosapro dosažženeníí ccííllůů sdrusdružženeníí a a 
pokud k npokud k něěmu dochmu docháázzíí na na úúččet jeho et jeho ččlenlenůů;;
OmezenOmezeníí popoččtu zamtu zaměěstnancstnancůů -- EHZS nesmEHZS nesmíí zamzaměěstnstnáávat vvat vííce ce 
nenežž ppěět set osob;t set osob;
[1][1] ččlenským podnikem rozumlenským podnikem rozumííme me ččlena sdrulena sdružženeníí. V. V textu je uvedena citace textu je uvedena citace 
NaNařříízenzeníí. Text Na. Text Nařříízenzeníí terminologicky neodpovterminologicky neodpovííddáá ččeskeskéému pojmoslovmu pojmoslovíí
obchodnobchodníího prho prááva.va.

ZZáákaz pkaz půůjjčček ek řřediteleditelůům a dalm a dalšíším osobm osobáámm -- EHZS nesmEHZS nesmíí být být 
spolespoleččnostnostíí vyuvyužžíívvááno k poskytnutno k poskytnutíí ppůůjjččky ky řřediteli spoleediteli společčnosti nebo nosti nebo 
jakjakéékoli osobkoli osoběě s ns níím spojenm spojenéé, jsou, jsou--li tyto pli tyto půůjjččky omezeny nebo ky omezeny nebo 
kontrolovkontrolováány prny práávnvníími pmi přředpisy edpisy ččlenských stlenských stááttůů vztahujvztahujííccíími se na mi se na 
spolespoleččnosti; sdrunosti; sdružženeníí rovnrovněžěž smsmíí být vyubýt využžíívvááno k pno k přřevodu majetku evodu majetku 
mezi spolemezi společčnostnostíí a a řředitelem nebo jakoukoli osobou s neditelem nebo jakoukoli osobou s níím spojenou m spojenou 
pouze v mpouze v míířře povolene povolenéé prpráávnvníími pmi přředpisy edpisy ččlenských stlenských stááttůů, kter, kteréé se se 
vztahujvztahujíí na spolena společčnosti. Pro nosti. Pro úúččely tohoto ustanovenely tohoto ustanoveníí se pse půůjjččkou kou 
rozumrozumíí jakjakáákoli transakce s obdobným koli transakce s obdobným úúččinkem a majetek minkem a majetek můžůže být e být 
movitý i nemovitý;movitý i nemovitý;
ZZáákaz kaz ččlenstvlenstvíí v jinv jinéém EHZS m EHZS -- EHZS nesmEHZS nesmíí být být ččlenem jinlenem jinéého ho 
evropskevropskéého hospodho hospodáářřskskéého zho záájmovjmovéého sdruho sdružženeníí..

NaklNaklááddáánníí s vlastns vlastníím majetkemm majetkem

EHZS mEHZS můžůže volne volněě disponovat se svým majetkem, disponovat se svým majetkem, 
avavššak sak s nněěkterými smlouvami muskterými smlouvami musíí vyslovit vyslovit 
souhlas souhlas ččlenovlenovéé sdrusdružženeníí. Jedn. Jednáá se o ty pse o ty přříípady, pady, 
kterkteréé jsou vypojsou vypoččteny vteny v prpráávu akciových vu akciových 
spolespoleččnostnostíí v v §§ 196a 196a ObZObZ (viz. (viz. §§ 13 z13 záákona kona 
360/2004 Sb.).360/2004 Sb.).
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PrPrááva a povinnosti va a povinnosti ččlenlenůů

I u EHZS mI u EHZS můžůžeme poueme použžíít pro prt pro prááva a povinnosti va a povinnosti 
ččlena institut obchodnlena institut obchodníího podho podíílu, jak je uveden lu, jak je uveden 
vv ObZObZ v obecných ustanovenv obecných ustanoveníích o obchodnch o obchodníích ch 
spolespoleččnostech. Prnostech. Prááva a povinnosti va a povinnosti ččlena mohou lena mohou 
být osobnbýt osobníí i majetkovi majetkovéé povahy. povahy. 
ZvlZvlášáštntníím prm práávem je vem je prpráávo na podporu vo na podporu ččlena ze lena ze 
strany sdrustrany sdružženeníí,, neboneboťť toto prtoto práávo vyplývvo vyplýváá ppřříímo mo 
zz NaNařříízenzeníí. Sdru. Sdružženeníí mohou být zaklmohou být zaklááddáána pouze na pouze 
za za úúččelem podpory svých elem podpory svých ččlenlenůů..

OsobnOsobníí prpráávava

PrPráávo vo úúččastnit se na rozhodovastnit se na rozhodováánníí EHZS EHZS –– jako jako 
ččlen nejvylen nejvyššíššího orgho orgáánu sdrunu sdružženeníí,,
PrPráávo podat vo podat žžáádost o svoldost o svoláánníí schschůůze vze vššech ech ččlenlenůů
sdrusdružženeníí, kter, kteréé musmusíí jednatel vyhovjednatel vyhověět,t,
PrPráávo na informaci a kontrolu vo na informaci a kontrolu ččinnosti sdruinnosti sdružženeníí
(vyj(vyjááddřřeno výslovneno výslovněě vv NaNařříízenzeníí), v), vččetnetněě prprááva va 
seznamovat se sseznamovat se s úúččetnetníími knihami a doklady mi knihami a doklady 
sdrusdružženeníí..
JinJináá prprááva a povinnosti mohou být nad rva a povinnosti mohou být nad ráámec mec 
dohodnuta vdohodnuta v zakladatelskzakladatelskéém dokumentu.m dokumentu.

MajetkovMajetkováá prprááva a povinnostiva a povinnosti

ObligatornObligatorníí neomezenneomezenéé ruruččeneníí ččlena za zlena za záávazky vazky 
sdrusdružženeníí, v, vššichni ichni ččlenovlenovéé ppřřitom ruitom ruččíí solidsolidáárnrněě,,
PrPráávo na podvo na podííl na zisku, pokud jej sdrul na zisku, pokud jej sdružženeníí
vv rráámci svmci svéé ččinnosti vytvoinnosti vytvořříí,,
UhrazovacUhrazovacíí povinnost povinnost ččlena za ztrlena za ztrááty sdruty sdružženeníí..
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VkladovVkladováá povinnostpovinnost

NenNeníí povinnpovinnáá, m, můžůže být dohodnuta e být dohodnuta 
vv zakladatelskzakladatelskéém dokumentu.m dokumentu.
NaNařříízenzeníí ani ZEHZS vklad nevyani ZEHZS vklad nevyžžadujadujíí. . 
Pokud zanikPokud zanikáá úúččast ast ččlena na sdrulena na sdružženeníí a sdrua sdružženeníí
bude existovat i nadbude existovat i nadáále, vznikle, vznikáá ččlenu prlenu práávo na vo na 
vypovypořřáádacdacíí podpodííl.l.

DDěělba ziskulba zisku

Zisky vyplývajZisky vyplývajííccíí z z ččinnostinnostíí sdrusdružženeníí se povase považžujujíí za za 
zisky jeho zisky jeho ččlenlenůů a a rozdrozděělujlujíí se mezi nse mezi něě v pomv poměěru ru 
stanovenstanovenéém ve smlouvm ve smlouvěě o sdruo sdružženeníí,, a pokud jej a pokud jej 
tato smlouva neurtato smlouva neurččuje, rovnými duje, rovnými dííly. ly. 
Podle Podle ččl.40 Nal.40 Nařříízenzeníí jsou jsou zisky sdruzisky sdružženeníí
zdazdaňňovováány pouze na ny pouze na úúrovni jeho rovni jeho ččlenlenůů,, tedy tedy 
obdobnobdobněě jako zisk v.o.s.jako zisk v.o.s.

ÚÚhrada ztrhrada ztráátyty

ČČlenovlenovéé sdrusdružženeníí ppřřispispíívajvajíí na vyrovnna vyrovnáánníí ččáástky, o stky, o 
kterou výdaje pkterou výdaje přřesahujesahujíí ppřřííjmy, v pomjmy, v poměěru ru 
stanovenstanovenéém ve smlouvm ve smlouvěě o sdruo sdružženeníí, a pokud jej , a pokud jej 
tato smlouva neurtato smlouva neurččuje, rovnými duje, rovnými dííly. ly. 
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RuRuččeneníí ččlena za zlena za záávazkyvazky

RuRuččeneníí ččlena za zlena za záávazkyvazky sdrusdružženeníí je podle je podle ččl. 37 l. 37 
NaNařříízenzeníí ččasovasověě omezenomezenéé.. ŽŽaloba proti tomuto aloba proti tomuto ččlenu lenu 
musmusíí být podbýt podáána ve zvlna ve zvlášáštntníí promlpromlččececíí dobdoběě 5 let od 5 let od 
zvezveřřejnejněěnníí skonskonččeneníí ččlenstvlenstvíí tohoto tohoto ččlenalena ((ččl.8 l.8 
NaNařříízenzeníí), kter), kteráá výslovnvýslovněě nahrazuje vnahrazuje vššechny delechny delšíší lhlhůůty ty 
ppřříípadnpadněě stanovenstanovenéé vnitrostvnitrostáátntníími pmi přředpisy edpisy ččlenských lenských 
ststááttůů ((ččl. 37 Nal. 37 Nařříízenzeníí). ). 
StejnStejnáá promlpromlččececíí lhlhůůta 5 let platta 5 let platíí rovnrovněžěž pro npro náároky roky 
zz titulu rutitulu ruččeneníí ččlena za zlena za záávazky sdruvazky sdružženeníí po skonpo skonččeneníí
likvidace sdrulikvidace sdružženeníí ((ččl. 8, l. 8, ččl. 37 Nal. 37 Nařříízenzeníí).).

PPřřevod podevod podíílu, zlu, záástava podstava podíílulu

ÚÚččast vast v EHZS lze i pEHZS lze i přřevevéést, avst, avššak vyak vyžžaduje se aduje se 
podle Napodle Nařříízenzeníí souhlasu vsouhlasu vššech ech ččlenlenůů. . 
ČČlenstvlenstvíí vv EHZS lze i zastavit, pEHZS lze i zastavit, přřiiččememžž se se 
ppřřimiměřěřeneněě poupoužžijijíí ustanovenustanoveníí o zo záástavstavěě podpodíílu ve lu ve 
spolespoleččnosti snosti s ruruččeneníím omezenýmm omezeným ((§§ 117a 117a ObZObZ). ). 
ZZáástavnstavníí vvěřěřitel vitel vššak nemak nemůžůže vykone vykonáávat prvat prááva va 
spolespoleččnnííka nebo nabýt zastavenou ka nebo nabýt zastavenou úúččast. Zast. Záástava stava 
podpodíílu vlu v EHZS se rovnEHZS se rovněžěž nezapisuje do nezapisuje do 
obchodnobchodníího rejstho rejstřřííku a podpisy ku a podpisy úúččastnastnííkkůů na na 
zzáástavnstavníí smlouvsmlouvěě nemusnemusíí být být úúřřednedněě ovověřěřeny.eny.

ZZáánik nik úúččasti, dasti, děědděěnníí podpodíílulu

ZZáánik nik úúččasti  vasti  v EHZSEHZS -- ze zze záákona vkona v ttěěch pch přříípadech, kdy padech, kdy 
nastane prnastane práávnvníí skuteskuteččnost, kternost, kteráá by znamenala zby znamenala záánik nik 
úúččasti spoleasti společčnnííka ve veka ve veřřejnejnéé obchodnobchodníí spolespoleččnosti. nosti. 
DDěědděěnníí podpodíílulu -- je moje možžnnéé jen tehdy, pokud to výslovnjen tehdy, pokud to výslovněě
ppřřipouipouššttíí smlouva o sdrusmlouva o sdružženeníí, nebo pokud o tom , nebo pokud o tom 
jednomyslnjednomyslněě rozhodou ostatnrozhodou ostatníí ččlenovlenovéé..
PPřřistoupenistoupeníí daldalšíšího ho ččlena lena -- se vyse vyžžaduje souhlasu vaduje souhlasu vššech ech 
ččlenlenůů sdrusdružženeníí. Smlouva o sdru. Smlouva o sdružženeníí mmůžůže stanovit, e stanovit, žže e 
novnovíí ččlenovlenovéé neodpovneodpovíídajdajíí za zza záávazky sdruvazky sdružženeníí vzniklvznikléé
ppřřed jejich ped jejich přřistoupenistoupeníím. Toto omezenm. Toto omezeníí je vje vůčůči ti třřetetíím m 
osobosobáám m úúččinninnéé ovovššem jen tehdy, pokud bylo zveem jen tehdy, pokud bylo zveřřejnejněěno no 
podle podle ččl.8 Nal.8 Nařříízenzeníí a za podma za podmíínek podle nek podle ččl. 9 odst.1 l. 9 odst.1 
NaNařříízenzeníí..
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VystoupenVystoupeníí ččlenalena

JednostrannJednostrannéé vystoupenvystoupeníí ččlena ze sdrulena ze sdružženeníí je je 
NaNařříízenzeníím (m (ččl. 27) pl. 27) přřipuipuššttěěno z no z „„opropráávnvněěnnéého ho 
ddůůvoduvodu““,, a da dáále zle z ttěěch ch ddůůvodvodůů, kter, kteréé jsou jsou 
uvedeny ve smlouvuvedeny ve smlouvěě o sdruo sdružženeníí. . 
VystoupenVystoupeníí z ostatnz ostatníích dch důůvodvodůů vyvyžžaduje aduje 
souhlasu vsouhlasu vššech ech ččlenlenůů sdrusdružženeníí..

VylouVylouččeneníí ččlena soudnlena soudníím rozhodnutm rozhodnutíímm

Na zNa záákladkladěě spolespoleččnnéého nho náávrhu vvrhu věěttššiny ostatniny ostatníích ch 
ččlenlenůů sdrusdružženeníí[1][1] mmůžůže být e být ččlen sdrulen sdružženeníí ze ze 
sdrusdružženeníí vylouvylouččen, aven, avššak pouze rozhodnutak pouze rozhodnutíím m 
soudu a jen tehdy, pokud:soudu a jen tehdy, pokud:
poruporušíší vváážžnněě svsvéé povinnosti nebo zppovinnosti nebo způůsobsobíí nebo nebo 
hrozhrozíí--li, li, žže zpe způůsobsobíí vváážžnnéé narunaruššeneníí fungovfungováánníí
sdrusdružženeníí,,
z dz důůvodvodůů uvedených ve smlouvuvedených ve smlouvěě o sdruo sdružženeníí..
[1][1] Zakladatelský dokument mZakladatelský dokument můžůže podme podmíínky stanovit nky stanovit 
odchylnodchylněě..

OznamovOznamováánníí a publikace za publikace záániku niku ččlenstvlenstvíí

ZZáánik nik ččlenstvlenstvíí kterkterééhokoliv hokoliv ččlena sdrulena sdružženeníí jednatel jednatel 
obligatornobligatorněě oznamuje voznamuje vššem ostatnem ostatníím m ččlenlenůům m 
sdrusdružženeníí. . 
ZZáánik nik ččlenstvlenstvíí rovnrovněžěž musmusíí být zapsbýt zapsáán do n do 
obchodnobchodníího rejstho rejstřřííku a zveku a zveřřejnejněěn. n. 
Povinnost zmPovinnost změěny zny záápisu a zvepisu a zveřřejnejněěnníí mmůžůže krome kroměě
jednatele splnit i kterjednatele splnit i kteráákoliv zkoliv zúúččastnastněěnnáá osoba (osoba (ččl. l. 
30 Na30 Nařříízenzeníí).).
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OrgOrgáány EHZSny EHZS

NaNařříízenzeníí vymezuje obligatornvymezuje obligatorníí orgorgáány EHZS: ny EHZS: 
1.1. VVššichni ichni ččlenovlenovéé jednajjednajííccíí spolespoleččnněě,,
2.2. Jednatel (jednatelJednatel (jednateléé). ). 

Zakladatelský dokument mZakladatelský dokument můžůže ze zřříídit i daldit i dalšíší
orgorgáány EHZS, musny EHZS, musíí ovovššem stanovit jejich em stanovit jejich 
pravomoci. pravomoci. 

VVššichni ichni ččlenovlenovéé jednajjednajííccíí spolespoleččnněě

NejvyNejvyššíšší orgorgáán EHZS. n EHZS. 
Pro dosaPro dosažženeníí ccííle EHZS mohou ple EHZS mohou přřijmout jakijmout jakéékoliv koliv 
rozhodnutrozhodnutíí a zakladatelský dokument ani pra zakladatelský dokument ani práávo vo 
ččlensklenskéého stho stáátu je vtu je v ttééto pravomoci nemto pravomoci nemůžůže e 
omezit.omezit.

Okruh jednomyslných rozhodnutOkruh jednomyslných rozhodnutíí
-- ččl. 17/2 Nal. 17/2 Nařříízenzeníí

ZmZměěna pna přředmedměětu sdrutu sdružženeníí,,
ZmZměěna pona poččtu hlastu hlasůů
ppřřididěělených kalených kažžddéému z nich,mu z nich,
ZmZměěna podmna podmíínek pro nek pro 
ppřřijijíímmáánníí rozhodnutrozhodnutíí,,
ProdlouProdloužženeníí doby trvdoby trváánníí
sdrusdružženeníí nad dobu stanovenou nad dobu stanovenou 
ve smlouvve smlouvěě o sdruo sdružženeníí,,

ZmZměěna pna přřííspspěěvkvkůů kakažžddéého z ho z 
ččlenlenůů nebo nnebo něěkterých z nich kterých z nich 
na financovna financováánníí sdrusdružženeníí,,
ZmZměěna jakna jakéékoli jinkoli jinéé povinnosti povinnosti 
ččlena, nestanovlena, nestanovíí--li smlouva o li smlouva o 
sdrusdružženeníí jinak,jinak,
ZmZměěna jakna jakéékoliv zmkoliv změěny ny 
smlouvy o sdrusmlouvy o sdružženeníí, kter, kteráá nenneníí
uvedena vuvedena v ččl.17 odst.2 l.17 odst.2 
NaNařříízenzeníí, nestanov, nestanovíí--li smlouva li smlouva 
jinak.jinak.
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OstatnOstatníí rozhodnutrozhodnutíí –– momožžno dohodnout no dohodnout 
vvěěttššinovinovéé rozhodovrozhodováánníí

VV ostatnostatníích pch přříípadech mpadech můžůže zakladatelský dokument e zakladatelský dokument 
stanovit pstanovit přřijijíímmáánníí rozhodnutrozhodnutíí vvěěttššinou. inou. 
VV takovtakovéém pm přříípadpaděě ovovššem musem musíí být urbýt urččena jak podmena jak podmíínka nka 
usnusnášášeneníí schopnosti, tak i vschopnosti, tak i věěttššina potina potřřebnebnáá kk ppřřijetijetíí
rozhodnutrozhodnutíí. . 
NenNeníí--li zakladatelským dokumentem urli zakladatelským dokumentem urččeno jinak, meno jinak, máá
kakažždý dý ččlen EHZS jeden hlas. len EHZS jeden hlas. 
Podle Podle ččl. 17 odst.1 Nal. 17 odst.1 Nařříízenzeníí nesmnesmíí mmíít t žžáádný dný ččlen EHZS len EHZS 
vvěěttššinu hlasinu hlasůů. Ustanoven. Ustanoveníí zakladatelskzakladatelskéého dokumentu ho dokumentu 
odporujodporujííccíí uvedenuvedenéému ustanovenmu ustanoveníí jsou neplatnjsou neplatnáá..

JednJednáánníí vvššech ech ččlenlenůů EHZSEHZS

Porady Porady ččlenlenůů za za úúččelem pelem přřijetijetíí rozhodnutrozhodnutíí
organizuje jednatel. organizuje jednatel. 
MMůžůže ji svolat ze ji svolat z vlastnvlastníího podnho podněětu. tu. 
Na Na žžáádost kterdost kterééhokoliv hokoliv ččlena ji svolat muslena ji svolat musíí. . 
NaNařříízenzeníí ani ani ObZObZ neneřřeešíší zpzpůůsob svolsob svoláávváánníí ani ani 
lhlhůůty, tyto podrobnosti mohou být dohodnuty ty, tyto podrobnosti mohou být dohodnuty 
vv zakladatelskzakladatelskéém dokumentu.m dokumentu.

Jednatel EHZSJednatel EHZS

Jednatel je statutJednatel je statutáárnrníím orgm orgáánem EHZS a jednnem EHZS a jednáá
jeho jmjeho jméénem navenek. nem navenek. 
Jednatel musJednatel musíí splsplňňovat podmovat podmíínky pro výkon nky pro výkon 
funkce jednatele ve spolefunkce jednatele ve společčnosti snosti s ruruččeneníím m 
omezeným, a domezeným, a dáále podmle podmíínky podle Nanky podle Nařříízenzeníí. . 
ČČeský zeský záákon vkon v souladu ssouladu s NaNařříízenzeníím pm přřipouipouššttíí, aby , aby 
jednatelem EHZS byla i prjednatelem EHZS byla i práávnickvnickáá osoba, pokud osoba, pokud 
ustanovustanovíí fyzickou osobu, kterfyzickou osobu, kteráá bude tuto funkci bude tuto funkci 
vykonvykonáávat.vat.



15

PodmPodmíínky výkonu funkcenky výkonu funkce

Podle ZEHZS musPodle ZEHZS musíí jednatel EHZS spljednatel EHZS splňňovat stejnovat stejnéé podmpodmíínky, jako nky, jako 
jednatel s.r.o. Podle jednatel s.r.o. Podle ččl. 19 odst.1 Nal. 19 odst.1 Nařříízenzeníí jednatelem nemjednatelem nemůžůže být e být 
osoba, kterosoba, kteráá::
podle prpodle prááva, kterva, kteréé je pro nje pro něěj pouj použžitelnitelnéé, nebo, nebo
podle vnitrostpodle vnitrostáátntníího prho prááva stva stáátu, kde mtu, kde máá sdrusdružženeníí ssíídlo, nebodlo, nebo
na zna záákladkladěě soudnsoudníího nebo sprho nebo spráávnvníího rozhodnutho rozhodnutíí vydanvydanéého nebo ho nebo 
uznanuznanéého ho ččlenským stlenským stáátem,tem,

nesmnesmíí být být ččlenem sprlenem spráávnvníího nebo ho nebo řřííddííccíího orgho orgáánu spolenu společčnosti, nesmnosti, nesmíí
řříídit podnik nebo nesmdit podnik nebo nesmíí ppůůsobit jako jednatel EHZS. sobit jako jednatel EHZS. 

Jednatelem EHZS se sJednatelem EHZS se síídlem na dlem na úúzemzemíí ČČR tak nesmR tak nesmíí být rovnbýt rovněžěž osoba, osoba, 
kterkteréé výkon funkce zakazuje prvýkon funkce zakazuje práávo, ktervo, kteréé je pro ni pouje pro ni použžitelnitelnéé..

Funkce jednateleFunkce jednatele

Jednatel mJednatel můžůže být jmenove být jmenováán bun buďď ve smlouvve smlouvěě, , 
nebo jednomyslným rozhodnutnebo jednomyslným rozhodnutíím m ččlenlenůů. . 
PodmPodmíínky jmenovnky jmenováánníí a odvola odvoláánníí jednateljednatelůů a taka takéé
jejich pravomoci musjejich pravomoci musíí být rozhodnuty být rozhodnuty 
jednomyslnjednomyslněě vvššemi emi ččleny. leny. 
Podle Podle §§ 66 66 ObZObZ stejným zpstejným způůsobem mussobem musíí být být 
schvschváálena i smlouva o výkonu funkce, pokud bude lena i smlouva o výkonu funkce, pokud bude 
ss jednatelem uzavjednatelem uzavíírráána.na.

JednJednáánníí naveneknavenek

Jednatel jednJednatel jednáá jmjméénem EHZS navenek. nem EHZS navenek. 
Pokud je jednatelPokud je jednatelůů vvííce, mce, můžůže jednat kae jednat kažždý zdý z nich. nich. 
Smlouva o sdruSmlouva o sdružženeníí mmůžůže stanovit, e stanovit, žže sdrue sdružženeníí mmůžůže být e být 
platnplatněě zavazovzavazovááno spoleno společčným jednným jednáánníím dvou nebo vm dvou nebo vííce ce 
jednateljednatelůů. V. Vůčůči ti třřetetíím osobm osobáám je tento zpm je tento způůsob sob úúččinný, inný, 
pokud byl zvepokud byl zveřřejnejněěn podle n podle ččl.9 a vl.9 a v souladu ssouladu s podmpodmíínkami nkami 
podle podle čč.8 odst.1 Na.8 odst.1 Nařříízenzeníí. . 
JinJináá omezenomezeníí pravomoci jednatelpravomoci jednatelůů smlouvou nebo smlouvou nebo 
rozhodnutrozhodnutíím m ččlenlenůů sdrusdružženeníí nejsou vnejsou vůčůči ti třřetetíím osobm osobáám m 
úúččinninnáá, i kdy, i kdyžž byla zvebyla zveřřejnejněěna.na.
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ZruZruššeneníí EHZSEHZS

I u EHZS mI u EHZS můžůžeme rozlieme rozliššovat zruovat zruššeneníí dobrovolndobrovolnéé
a zrua zruššeneníí nucennucenéé. . 
O dobrovolnO dobrovolnéém zrum zruššeneníí musmusíí rozhodnout vrozhodnout vššichni ichni 
spolespoleččnnííci jednomyslnci jednomyslněě. . 

ÚÚččinky zruinky zruššeneníí mmáá rovnrovněžěž prpráávnvníí skuteskuteččnost, kternost, kteráá mmáá
podle podle ObZObZ za nza náásledek zrusledek zruššeneníí v.o.s. (v.o.s. (§§ 88 88 ObZObZ). ). 
VV tomto ptomto přříípadpaděě ovovššem majem majíí zbývajzbývajííccíí ččlenovlenovéé sdrusdružženeníí
momožžnost jednomyslnnost jednomyslněě se dohodnout, se dohodnout, žže sdrue sdružženeníí bude bude 
trvat i nadtrvat i nadáále. le. 
PodmPodmíínkou dohody je splnnkou dohody je splněěnníí podmpodmíínek nek ččlenstvlenstvíí
minimminimáálnlníího poho poččtu osob a jejich stu osob a jejich síídel (mdel (mííst podnikst podnikáánníí) ) 
vv rrůůzných zných ččlenských stlenských stáátech Spoletech Společčenstvenstvíí. . 
NaNařříízenzeníí neuvneuvááddíí zruzruššeneníí ss prpráávnvníím nm náástupcem ani stupcem ani 
transformaci sdrutransformaci sdružženeníí..

Likvidace EHZSLikvidace EHZS

Likvidaci upravuje Likvidaci upravuje ččl. 35 Nal. 35 Nařříízenzeníí, av, avššak ak úúprava prava 
procesu likvidace je vyhrazena vnitrostprocesu likvidace je vyhrazena vnitrostáátntníím m 
ppřředpisedpisůům m ččlenských stlenských stááttůů. . 
Podle Podle ččeskeskéého ho ObZObZ bude likvidovbude likvidovááno to sdruno to sdružženeníí, , 
kterkteréé mmáá na na úúzemzemíí ČČR sR síídlo ke dni zrudlo ke dni zruššeneníí. . 
Vstup do likvidace musVstup do likvidace musíí být podle Nabýt podle Nařříízenzeníí zapszapsáán n 
do rejstdo rejstřřííku, musku, musíí být ulobýt uložženy peny přřííslusluššnnéé listiny do listiny do 
sbsbíírky listin a musrky listin a musíí být rovnbýt rovněžěž zvezveřřejnejněěn.n.
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LikvidLikvidáátortor

LikvidLikvidáátora by mtora by měěli jmenovat vli jmenovat vššichni ichni ččlenovlenovéé
sdrusdružženeníí jednajjednajííccíí spolespoleččnněě, nebo, neboťť jsou takto jsou takto 
nejvynejvyššíšším orgm orgáánem sdrunem sdružženeníí. . 
Zakladatelský dokument mZakladatelský dokument můžůže stanovit, e stanovit, žže tuto e tuto 
ototáázku nemuszku nemusíí rozhodnout jednomyslnrozhodnout jednomyslněě..

ZZáánik EHZS nik EHZS –– výmaz z rejstvýmaz z rejstřřííkuku

Po skonPo skonččeneníí likvidace podlikvidace podáávváá likvidlikvidáátor ntor náávrh na vrh na 
výmaz sdruvýmaz sdružženeníí zz obchodnobchodníího rejstho rejstřřííku. Výmazem ku. Výmazem 
sdrusdružženeníí jako prjako práávnickvnickáá osoba zanikosoba zanikáá..


