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VEŘEJNÁ OBCHODNÍ
SPOLEČNOST
Osobní společnost
 Charakteristiky:


◦
◦
◦
◦

Založení společnosti v.o.s.


◦ Minimální obligatorní náležitosti:





Založena za účelem podnikání
Podnikání malého rozsahu
Ručení společníků celým majetkem
Aktivní účast společníků, vzájemná
spolupráce

Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti
Dřevo v.o.s. uzavřená mezi:
Davidem Novákem bytem Brno, Bakalovo nábř. 5, r.č.: 790906/5555
Danem Novákem bytem Brno, Jírovcova 11, r.č.: 780407/7777
Dariem Velikým bytem Brno, Vídeňská 1, r.č. 400707/7777
I. Firma a sídlo
Společníci zakládají veřejnou obchodní společnost s firmou „Dřevo v.o.s.“ se sídlem
v Brně, Jakubská 23, PSČ 602 00 (dále jen „společnost“)
II. Předmět podnikání
Předmětem podnikání společnosti je provádění tesařských prací.
III. Statutární orgán a obchodní vedení
Statutárním orgánem společnosti je David Novák, bytem Brno, Bakalovo nábř. 5, r.č.:
790906/5555, kterého také pověřují ostatní společníci vedením společnosti.
IV. Rozdělení zisku a nesení ztráty
Zisk určený k rozdělení se rozděluje mezi společníky rovným dílem. Část zisku určenou k
rozdělení stanoví společníci na základě roční účetní závěrky. K rozhodnutí o určení
rozdělované části zisku je nutný souhlas všech společníků.
V. Zrušení společnosti, podíl na likvidačním zůstatku, vypořádací podíl
Společnost se zrušuje v případech stanovených v § 68 a 88 obchodního zákoníku.
Likvidační zůstatek se rozděluje mezi společníky podle stejných zásad jako zisk určený k
rozdělení. Podle stejných zásad se stanoví i vypořádací podíly společníků, popřípadě
jejich dědiců.
VI. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se vyhotovuje v počtu 5 vyhotovení. Každý ze společníků obdrží jedno
vyhotovení, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.
V Brně dne 27.10.2009
podpisy všech společníků

uzavřením společenské smlouvy:
Obchodní firma
Společníci
Sídlo
Předmět podnikání

◦ Doporučené fakultativní ustanovení










Vklad společníka
Konkurence
Vedení společnosti
Jednání se 3 osobami
prodej nemovitosti
Statutární orgán
Rušení společnosti a likvidace
Rozšiřování společnosti
Rozdělení zisku/likvidačního zůstatku

Práva společníků


práva nemajetková
◦ být statutárním orgánem (nemůže jím být nespolečník)
◦ oprávněn k obchodnímu vedení společnosti (nemůže jím
být nespolečník)
◦ rozhodovat o všech významných záležitostech společnosti
◦ podat jménem společnosti žalobu
 na náhradu škody proti společníkovi, který za tuto škodu vůči
společnosti odpovídá
 o splacení vkladu proti společníkovi, který je se splacením vkladu
v prodlení

◦ na informace


práva majetková
◦ podíl na zisku
◦ vypořádací podíl
◦ podíl na likvidačním zůstatku

Povinnosti společníků

Zisk/ztráta

podílet se osobně na podnikatelských
aktivitách
 postupovat s péčí řádného hospodáře při
plnění svých povinností
 vkladová povinnost (SS!)
 nést ztrátu společnosti (rozdělování
ztráty-hospodářský výsledek,
nezaměňovat s ručením)
 dodržovat zákaz konkurence
 ručit za závazky společnosti





zisk
◦ dělba rovným dílem (SS!)
◦ vhodné upravit v SS! způsob výplaty
◦ společnost zisk nevykazuje ani nezdaňuje



ztráta
◦ společníci se podílejí rovným dílem na
ztrátě společnosti zjištěné účetní
závěrkou
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Vznik účasti na společnosti


Vznik:

zánik účasti na společnosti


◦
◦
◦
◦
◦
◦

zánik společnosti
vystoupením (resp. dohodou o ukončení)
výpovědí společenské smlouvy na dobu neurčitou
vyloučením soudem
smrtí (zánikem společníka PO)
prohlášením konkurzu na majetek společníka nebo zamítnutím
návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku
◦ přestane-li společník splňovat některou ze všeobecných
podmínek pro živnostenské podnikání nebo u něho nastala
překážka provozování živnosti
◦ omezením / zbavení způsobilosti k PÚ

◦ uzavřením společenské smlouvy
◦ přistoupením (změnou společenské
smlouvy)
◦ děděním (připouští-li to společenská
smlouva)


Výhody vs. nevýhody


Výhody:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Není potřeba vytvářet ZK
Nejjednodušší forma OS
Nejrychlejší forma založení
Administrativní nenáročnost
Neomezený počet společníků
Spojení vlastnictví a řízení společnosti

osobní/smíšená OS (slučuje prvky
osobní a kapitálové společnosti )
 společnost, v níž:


◦ 1 nebo více společníků ručí za závazky
společnosti do výše svého nesplaceného
vkladu zapsaného v OR (komanditisté) a
◦ 1 nebo více společníků celým svým
majetkem (komplementáři)

◦ Neomezený rozsah ručení společníků za
závazky společnosti
◦ Min. 2 společníci
◦ Plochá organizační struktura

Nutná přítomnost komanditistů i
komplementářů
 OF - "komanditní společnost", "kom.
spol." nebo "k. s.„
 založena výhradně za účelem podnikání
 ručení společníků není stejné
 komplementářem jen FO
 zřizuje povinně ZK, nemá však garanční
fci


Pozn. Při důvodech zrušení společnosti se mohou zbývající
společníci změnou společenské smlouvy dohodnout, že
společnost trvá i nadále bez společníka, jehož se důvod
zániku týká

Komanditní společnost

Nevýhody společnosti:

Charakteristika k.s.

Zánik účasti na společnosti

Založení společnosti


na základě společenské smlouvy
◦ Minimální obligatorní náležitosti:







Obchodní firma
Sídlo
Určení společníků
Předmět podnikání
Určení kdo je komplementář a kdo komanditista
Výše vkladu komanditisty

◦ Doporučené fakultativní náležitosti:








Vklad společníka
Zákaz konkurence
Vedení společnosti
Statutární orgán, způsob jednání za společnost
Rušení společnosti a likvidace
Rozšiřování společnosti
Rozdělení zisku
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Postavení společníků komplementář



Postavení jako společník v.o.s.
Práva:
◦ obchodní vedení OS
◦ Statutárním orgán k.s.



Povinnosti
◦ Zákaz konkurence
◦ postupovat při plnění povinností s péčí
řádného hospodáře
◦ nesou ztrátu společnosti
◦ Ručí neomezeně za závazky společnosti

Vznik účasti na společnosti


Vznik
◦ uzavřením společenské smlouvy
◦ přistoupením (změnou společenské
smlouvy)
◦ děděním
 komplementáři – připouští-li to SS!
 komanditista – nezakazuje-li to SS!

Zánik účasti na společnosti komanditista







převodem obchodního podílu
dohodou o ukončení účasti
dohoda musí mít písemnou formu, podpisy musí být
legalizovány, musí souhlasit všichni
rozhodnutím soudu, pokud nelze na společníkovi
spravedlivě požadovat, aby ve společnosti dále setrval
smrt (zánik společníka PO)
vyloučení
◦ v tzv. kadučním
◦ rozhodnutím soudu-pokud porušuje závažným způsobem
povinnosti uložené společenskou smlouvou nebo zákonem




prohlášení konkurzu na majetek společníka
nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu anebo
vydání exekučního příkazu k postižení podílu
společníka

Postavení společníků komanditista
Vložit vklad min. 5.000,- Kč
Ručí za závazky do výše svého
nesplaceného vkladu zapsaného v OR
 Obsahuje-li OF jméno komanditisty, ručí
tento komanditista za závazky
společnosti jako komplementář!
 Nemá oprávnění k obchodnímu vedení
ani k jednání
 Právo na informace (kontrola)- nahlížet
do účetnictví, stejnopis účetní závěrky



Zánik účasti na společnosti komplementář
vystoupením (resp. dohodou o ukončení)
výpovědí společenské smlouvy
smrtí (zánikem společníka PO)
prohlášením konkurzu na majetek
společníka nebo zamítnutím návrhu na
prohlášení konkurzu pro nedostatek
majetku
 přestane-li společník splňovat některou
ze všeobecných podmínek pro
živnostenské podnikání nebo u něho
nastala překážka provozování živnosti





Zisk/ztráta/vypořádání



Dohodnuto v SS!, jinak ObZ
Zisk:
◦ ½ Z komplementáři: - rovným dílem
◦ ½ Z společnost: - zdanění – rozdělení podle
komanditistům podle SS! nebo podle poměru
splacených vkladů



Ztráta:
◦ Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou
komplementáři rovným dílem. Komanditisté
jen když tak stanoví SS! nejsou ale povinni
vracet podíly na zisku, které již byly
společností vyplaceny.
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Výhody / nevýhody


Výhody
◦ Není třeba vytvářet ZK
◦ Komanditisté nemají zákaz konkurence



Kapitálové obchodní
společnosti I.
Společnost s ručením omezeným
akciová společnost (úvod)

Nevýhody
◦ Komanditisté nemohou rozhodovat o
obchodním vedení společnosti
◦ Komplementáři ručí celým svým
majetkem

Společnost s ručením
omezeným

Charakteristické znaky



historicky „mladá“ forma OS
 v ČR velmi oblíbená
 kapitálová OS se znaky osobní
společnosti
 založena i za nepodnikatelským
účelem



Základní kapitál

Ručení společníků









ZK = minimum majetku společnosti – k
dispozici pro splacení pohledávek věřitelů
garanční fce pro osoby poskytující úvěry
struktura ZK není zákonem stanovena
$ a nepeněžitý (pak v SS! uveden předmět
vkladu a částka, která se započítává na
vklad)
může být snižován i zvyšován
zvýšení:
◦ zvýšením vkladů nebo novými vklady
◦ z vlastních zdrojů společnosti

povinný ZK (min. 200.000,- Kč)
 povinný vklad (min. 20.000,- Kč)
 1 společník – 1 vklad (/1000,- Kč) – 1
podíl
 solidární ručení společníků do doby
zápisu o splacení VŠECH vkladů do
OR
 1 – 50 společníků (+ omezující
pravidla!)
 povinné orgány (VH, J)






ručitelský závazek = hodnota nesplněné vkladové
povinnosti VŠECH společníků
trvá do zápisu splnění vkladové povinnosti do OR
společníci – solidárními ručiteli
Příklad:
◦ Společnost Drevokocúr s.r.o. má ZK ve výši 600.000,◦ 3 společníky, každý se zavázal k peněžitému vkladu
200.000,◦ všichni splatili pouze 50%
◦ věřitel pan Veverka má za společností Drevokocúr s.r.o. již
splatnou pohledávku ve výši =1.000.000,◦ jak může pan Veverka postupovat
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Právní postavení společníků
s.r.o. - povinnosti

Vznik s.r.o.
Společenská
smlouva
(nebo ZL)




Pr a Po úměrné majetkové účasti
Vkladová povinnost:
◦ když nesplní:

získání
průkazu ŽO

 úrok z prodlení 20%
 možnost vyloučení v kadučním řízení
 žaloba k soudu o splacení

splacení
vkladu


příplatková povinnost
◦ (pouze $)

splacení
vkladu

zápis do OR

Právní postavení společníků
s.r.o. - práva



◦ neovlivňuje výši vkladu!

zápis do OR


povinnost zachovávat tajemství



ručební povinnosti



(+ zákaz konkurenčního jednání)
(+ podílet se osobně na činnosti společnosti)



Obchodní podíl

na podíl na zisku (dle SS! nebo v závislosti na OP)
na vypořádací podíl



◦ při vyloučení společníka VH



◦ zániku PO nebo smrti FO když není možný přechod
◦ zrušení účasti společníka soudem (na žádost nebo při
konkursu)




◦ přechod – v zásadě povolen (SS! může stanovit jinak)

◦ vyloučení soudem při porušení povinností
◦ ukončení účasti společníka dohodou všech společníků





na podíl na likvidačním zůstatku
právo na informace
podílet se na řízení společnosti – zejména na VH
(1000,- = 1 hlas)
menšinová práva

představuje účast společníka na společnosti a
z této účasti plynoucí práva a povinnosti
1 společník – 1 OP
společný obchodní podíl
změna v osobě majitele OP:
◦ převod
 na dosavadního společníka
 na 3. osobu – povoleno SS!





rozdělení OP – změna počtu společníků bez
změny ZK, pozor – 20.000,- !
Zastavení OP – písemná smlouva, zápis do OR
Výkon rozhodnutí postižením OP

společníci

Vnitřní organizace


orgány společnosti:
◦ viz. násl. slide
valná
hromada

jednatel/é

dozorčí
rada
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Valná hromada
nejvyšší orgán
 společníci se účastní osobně nebo
zástupcem
 usnášeníschopnost >1/2 společníků
 hlasování:


◦ běžné věci – prostá většina
◦ důležité věci 2/3 všech společníků

nejmíň jednou ročně
 společníci mohou přijmout rozhodnutí i
mimo VH


Jednatelé







statutární orgán
1 nebo více
FO, 18 let, způsobilost k PÚ, bezúhonnost,
není překážka dle ŽZ
možnost omezení jednatelského oprávnění
– účinné je ve vnitřním vztahu ke
společnosti!
působnost:

do působnosti VH mj. patří


schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím
vznikem




schvalování účetní závěrky,
rozdělení zisku a úhrady ztrát,



schvalování stanov a jejich změn,





rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy
rozhodování o zvýšení či snížení ZK nebo o připuštění
nepeněžitého vkladu
jmenování, odvolání a odměňování jednatelů,



jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady,



vyloučení společníka
další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje
zákon nebo společenská smlouva.





Dozorčí rada
fakultativní orgán – min. 3 členy
 kontrolní orgán:


◦
◦
◦
◦


údaje v účetní knize
doklady společnosti
účetní závěrku
návrh na rozdělení zisku

pravomoc svolat VH

◦ obchodní vedení společnosti
◦ jednání jménem společnosti



odpovědný společnosti za škodu
povinnost výkonu fce s péčí řádného

s.r.o. - shrnutí



kapitálová OS
prvky osobní OS:
◦ částečné osobní ručení společníků
◦ možnost přijímat i rozhodnutí mimo VH
◦ omezená převoditelnost OP
◦ omezení počtu OP (1 spol- 1 OP)






povinný ZK při založení i v průběhu existence, min.
výše vkladu
Práva společníků (na zisk, vypořádací podíl,
likvidačním zůstatku, podílet se na řízení
společnosti, na informace)
Nejvyšší orgán – VH, statutární orgán – jednatel/é.
DR - fakultativně

Akciová společnost
forma společnosti pro podnikání
velkého rozsahu
 typická kapitálová společnost
 oddělení společníků/akcionářů od
běžného života společnosti
 povinný ZK
 podíly jsou rozděleny na akcie
 akcionáři neručí za závazky
společnosti
 složitá organizační struktura
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Exkurz - cenné papíry a akcie

cenné papíry dle čs. práva

CP = listina nebo ji nahrazující zápis v
zákonem stanovené evidenci, pokud ji
za CP prohlašuje zákon
 do CP je vtěleno určité právo, které
bez něj nelze vykonat
 cennost není dána hodnotou nebo
listinou CP, ale vazbou práva na CP
jako takový
 s CP lze nakládat jako s movitými
věcmi



Akcie

Forma, druhy a podoba akcie

např. akcie, zatímní listy, podílové
listy, dluhopisy, kupóny, směnky, šeky,
náložné listy, skladištní listy a
zemědělské skladní listy
 třídění CP:








CP do něhož jsou vtěleny práva a povinnosti
akcionáře vůči a.s.
ekvivalent podílu na obchodní společnosti
CP výnosový a spekulační – právo na dividendu
upisují se:

◦ podoba:
zaknihované x listinné
◦ forma: na jméno x na řad x na doručitele




Pozor na zmatení pojmů, protože:

Forma:

◦ při založení a.s.
◦ při zvyšování ZK
◦ a to za emisní kurz (min. akciové nominále, může být i
emisní ážio)

CP na doručitele

Akcie na jméno

Akcie na majitele

Vlastník je uveden

Vlastník není uveden

Společnost vede seznam
akcionářů

Seznam vést nelze,
ledaže by byly akcie
evidovány ve SCP

Převod indosací a tradicí

Převod tradicí

Stanovy mohou omezit
převoditelnost

Převoditelnost omezit
nelze

Podoba: listinná x zaknihovaná



Druhy akcií:

standardní

◦ nominální hodnota je: 1000,◦ emisní ážio činí 100,-

Akcie na majitele

CP na řad



kmenové

◦ Příklad:
◦ emisní kurs akcie je: 1100,-

Akcie na jméno

prioritní
Majetková výhoda
Ale – možnost
ztráty hlasovacích
práv

„zlaté“

zaměstnanecké

Zvláštní oprávnění 2000/2003
při výkonu
zrušeny
hlasovacích práv pouze stát

Formy podnikání - shrnutí
Statutární
orgán

Další orgány

Základní kapitál
(vklady)

Ručení
společníků/akcionář
ů

živnostník

N/A

N/A

N/A

Celým svým
majetkem

v.o.s.

společníci

N

(N)
(fakultativně)
Nezapisuje se

Celým svým
majetkem

k.s.

Komplementář/i

N

(A)
Nezapisuje se

1. celým svým
majetkem
2. do výše svého
nesplaceného
vkladu

s.r.o.

Jednatel/é

Valná hromada
Dozorčí rada

200.000,-

Do výše
nesplacených vkladů

a.s.

představenstvo

Valná hromada
Dozorčí rada

2.000.000.20.000.000,-

N
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