
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 

 
Nejrozšířenější forma SPOLEČNÉHO podnikání. 

Upravuje ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH /dříve obchodní zákoník/. 

 

OBCHODNÍ SPOLEČNOST = právnická osoba založená za účelem PODNIKÁNÍ 

             podnikání se zpravidla účastí VÍCE fyzických i právnických osob 

 

ČLENĚNÍ: OSOBNÍ = veřejná obchodní společnost /v.o.s./ 

             komanditní společnost 

    KAPITÁLOVÉ = společnost s ručením omezeným /s. r. o./ 

       akciová společnost /a. s./ 

 

CHARAKTERISTIKA 

   v. o. s.  komanditní spol.  s. r. o.  a. s. 

RUČENÍ   za závazky ručí společníci  s.r.o. neomezeně neomezeně 
   neomezeně a nerozdílně  společníci omezeně společníci 
        nebo vůbec  omezeně 
 
ŘÍZENÍ   společníci OSOBNĚ u obou  ORGÁNY společnosti u obou 
 
ZÁNIK   zánikem společníka společnost  zánik společníka nezpůsobuje 
   zaniká nebo nová společenská  zánik  společnosti 
   smlouva 
 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL společnosti nemusejí povinně  vytvářejí povinně 
   vytvářet    /s.r.o. min. vklad společníka 1 Kč/ 
 
 

VYTVOŘENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 
1. ZALOŽENÍ = rozhodnutí společníků o společném podnikání, má písemnou podobu: 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA podepsaná všemi zakladateli 
u s.r.o. a a.s. má formu veřejné listiny 
ZAKLADATELSKÁ LISTINA – založí-li společnost JEDINÝ zakladatel /jen u s.r.o./ 
má také formu veřejné listiny 
Náležitostmi společenské smlouvy /zakladatelské listiny/ jsou majetkové 
poměry: a/ základní kapitál = souhrn všech vkladů 
     b/ vklad společníka = souhrn hodnot, které společník vložil do spol. 

 peněžitý /peněžní prostředky/ 

 nepeněžitý /jiné hodnoty, auto, PC/ 
vyjadřuje jeho podíl na základním kapitálu 
 



2. VZNIK = obchodní společnost vzniká ZÁPISEM do obchodního rejstříku 
   tím se stává právním subjektem /právní samostatnost/ 
   návrh na zapsání musí být podán do 90 dnů od založení společnosti 
   společnost se zakládá na dobu NEURČITOU /není-li na dobu určitou/ 
 
 
 

UKONČENÍ ČINNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 
 

1. ZRUŠENÍ = uplynutím DOBY, na kterou byla založena 
       dosažením ÚČELU, pro který byla založena 
       ROZHODNUTÍM společníků o zrušení nebo sloučení 
       rozhodnutím SOUDU /pokud nemá činnost po dobu delší než 1 rok/  
       prohlášením KONKURZU = není schopna splácet své závazky 
 

 a/ BEZ LIKVIDACE 
          FÚZÍ = sloučení 2 společností /odkoupením akcií 1 firmy druhou/ 
          PŘEVODEM jmění na  společníka = převezme 1 společník 
          ROZDĚLENÍM = rozdělovaná společnost zaniká, jmění přechází  
               na nástupnickou společnost  
 b/ S LIKVIDACÍ 
           na základě rozhodnutí SOUDU /prohlášení KONKURZU/ 
           statutární orgán jmenuje LIKVIDÁTORA = fyzická osoba, 
           jedná jménem společnosti, sestaví zprávu o průběhu likvidace, 
           účetní závěrku a návrh na rozdělení MAJETKU 
           v obchodním rejstříku je dovětek „FIRMA V LIKVIDACI“ 
           prostředky z prodeje majetku se použijí k úhradě pohledávek věřitelů 
           do 30 dnů po skončení likvidace podá LIKVIDÁTOR návrh  
           na VÝMAZ  společnosti z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
 

2. ZÁNIK = společnost zaniká ke dni VÝMAZU z obchodního rejstříku 
         

        

 
 
    

 

 

 

 


