Otázka STM 32 – A7B16EPD
Zadání:
Typy obchodních společností. (A7B16EPD)

Základní právní předpisy
Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava
upravuje
- práva hospodářská
- práva na svobodnou volbu povolání
- právo podnikat
- právo na získání prostředků na životní potřeby
Slovníček pojmů
Pojem

Význam

Obchodní
společnost

lze interpretovat jako spojení právnických nebo fyzických osob, které se
společenskou smlouvou dobrovolně zavazují, že spjaty určitou organizační
formou, budou sledovat cíl, který si vymezily, a přispívat k jeho dosažení. Podle
právní úpravy v obchodním zákoníku jsou obchodní společnosti právnickými
osobami a podnikateli, i když nejsou založeny za účelem materiálním, ale
ideálním.

Obchodní majetek
fyzické osoby

jsou věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, který patří
podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání.

Obchodní majetek
právnické osoby

je veškerý její majetek.

Společníci

obchodních společností jsou zejména povinni zachovávat zájmy společnosti,
podporovat dosažení společného cíle, ctít obchodní tajemství a další informace
důvěrného charakteru důležité pro úspěch společnosti, nepoškozovat dobré
jméno společnosti.

Podnikání

je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a
na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikatel

je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě
živnostenského oprávnění nebo podniká na základě jiného než živnostenského
oprávnění podle zvláštních předpisů nebo provozuje zemědělskou výrobu a je
zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnik

je podle obchodního zákoníku „soubor hmotných, osobních a nehmotných
složek podnikání“. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty
sloužící k provozu podniku. Soubor všech majetkových hodnot sloužících k
podnikání je obchodní majetek.

Provozovna

je prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Musí být
označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem
podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující
označení.

Základní kapitál

obchodní společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých
vkladů všech společníků, tj. společník se účastní na základním kapitálu
vkladem. Vkladem společníka mohou být finanční prostředky, tzv. peněžitý
vklad, nebo jiný majetek mající zjistitelnou hodnotu a vztah k předmětu
podnikání obchodní společnosti, tzv. nepeněžitý vklad.

Akcie

je cenným papírem v listinné či zaknihované podobě, s nímž jsou spojena
práva akcionáře podílet se v příslušné akciové společnosti na řízení, zisku,
likvidačním zůstatku.

Akcionář

neručí za závazky společnosti a podílí se na jejím zisku. Působí na vedení
společnosti prostřednictvím valné hromady, na které hlasuje, může se domáhat
vysvětlení a předkládat protinávrhy. Jeho hlasovací právo je spojeno s akciemi,

1

jandora1©2011

Otázka STM 32 – A7B16EPD
stanovy musí určit počet hlasů spojených s akcií, tak aby na akcie se stejnou
jmenovitou hodnotou připadal stejný počet hlasů.

Likvidátor

je fyzická osoba, která provádí likvidaci obchodní společnosti a družstva.
Nemusí se jednat o společníka či člena statutárního orgánu, ve volbě osoby
likvidátora nejsou společnost nebo družstvo zákonem omezeny. Likvidátor je
orgánem společnosti a za výkon své působnosti odpovídá týmž způsobem jako
členové statutárních orgánů.

Insolvenční
správce

je procesní subjekt, který se účastní insolvenčního řízení, tedy soudního řízení,
jehož cílem je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku zákonem stanoveným
způsobem tak, „aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám
dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a
zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů“.

Vyrovnací
správce

jest povinen zjednati si zevrubnou vědomost o majetkovém stavu a
dosavadním hospodaření dlužníkovu, o příčinách jeho úpadku, o přiměřenosti
nabízeného vyrovnání a o všech okolnostech důležitých pro rozhodnutí
věřitelů; má pečovati o to, aby dlužníkův podnik byl podle možnosti dále
provozován, dozírati na vedení dlužníkova podniku a na to, aby jmění
dlužníkovo nebylo ztenčeno nebo zavlečeno.

Prokura

je institut obchodního práva, jímž podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem
právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak
vyžaduje zvláštní plná moc. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku.

Proč se fyzické či právnické osoby sdružují do právnických osob lze shrnout do následujících okruhů:
 snaha zakladatelů obstát v tržní konkurenci
 potřeba propojit pracovní síly, dovednosti, zkušenosti
 potřeba shromáždit kapitál nutný pro podnikání v určitém oboru
 potřeba propojit pracovní sílu i kapitál (typické pro KS, částečně i SRO),
 zachování již vytvořeného podniku.
Současná právní úprava obchodních společností je obsažena ve druhé části obchodního zákoníku,
který výslovně umožňuje založení, vznik a existenci pouze čtyř obchodních společností:
 osobní společnosti - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
 kapitálové společnosti - společnost s ručením omezeným a akciová společnost,
 mezi právní úpravu obchodních společností je řazeno rovněž družstvo.
Vznik společnosti
= proces vedoucí ke vzniku obchodní společnosti zahrnuje dvě fáze. Jsou to:
1. založení společnosti - vyhotovení a podepsání příslušného zakladatelského dokumentu, který
musí obsahovat:
o firmu a sídlo společnosti
o určení zakladatelů či společníků
o předmět podnikání nebo činnosti
o výši základního kapitálu, případně určení správce a informaci o splácení
o informace o orgánech a jejich členech.
2. vznik společnosti, tj. její legalizaci (zápis do obchodního rejstříku)
Tvorba obchodní firmy se řídí následujícími zásadami:
 pokud je podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku, musí mít ze zákona obchodní firmu.
 firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele.
 ve firmě nesmí být uvedeno nic nepravdivého o podnikateli či jeho podniku, ani nic přehnaného
nebo nepřesného, co by mohlo „zatemnit“ podnikatele nebo předmět jeho podnikání a tím uvádět
podnikatelskou a spotřebitelskou veřejnost v omyl.
 podnikatel může mít jen jednu firmu, a to bez ohledu na počet získaných podnikatelských
oprávnění a jejich faktickou realizaci.
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Společnosti se sídlem v ČR mohou být přeměněny fúzí, převodem jmění na společníka nebo
rozdělením.
Rozdělení se může uskutečnit formou rozdělení se založením nových společností, rozdělení
sloučením nebo kombinací předchozích dvou forem.
Zánik společnosti
= proces vedoucí k zániku obchodní společnosti zahrnuje dvě fáze. Jsou to:
1. zrušení společnosti - právní úkon, který směřuje k ukončení existence subjektu podnikání a k
tomu, jak mají být uspořádány majetkové poměry rušeného subjektu.
Právnická osoba se zrušuje - dohodou
- uplynutím doby
- splněním účelu, pro který byla zřízena, pokud zvláštní zákon
nestanoví jinak
2. zánik společnosti - výmaz z obchodního rejstříku, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.
Před zánikem právnické osoby se vyžaduje její likvidace, pokud celé její jmění nenabývá právní
nástupce, nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
Obchodní zákoník rozlišuje
1. formy zrušení společnosti
o s likvidací – v tomto případě mají společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku, který se
rozdělí nejprve do výwše hodnoty jejich splacených vkladů a zbytek se poté rozdělí mezi
společníky rovným dílem
o bez likvidace – vstup společnosti do konkurzu, zrušení společnosti s právním nástupcem.
2. způsoby zrušení společnosti
o dobrovolné (dohodou všech společníků, anebo rozhodnutím kompetentního orgánu společnosti)
 uplynutím doby, na kterou byla založena,
 dosažením účelu, pro který byla založena,
 dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, jinak dnem, kdy toto
rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení s likvidací,
 dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí
nabude právní moci,
 dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází k zániku
společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak
dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,
 zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že
majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo
 zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
o nucené (rozhodnutím soudu, popř. rozhodnutím správního orgánu nebo zákonem)
 v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny
orgány společnosti, kterým skončilo nebo jejichž všem členům skončilo funkční období před
více než jedním rokem, nestanoví-li obchodní zákoník jinak, anebo společnost po dobu delší
než dva roky neprovozuje žádnou činnost,
 společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti,
 zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti anebo jestliže společnost
nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky,
 společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond,
 společnost porušuje ustanovení § 56 odst. 3 obchodního zákoníku,
 společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou rozhodnutím
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního předpisu.
o Ve výše uvedených případech, kdy zákon umožňuje zrušení společnosti rozhodnutím soudu
stanoví soud společnosti před svým rozhodnutím lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo
zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění možné.
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o Likvidace se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů uvedených v ustanovení §
68 obchodního zákoníku a nemá-li společnost žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem,
právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z podstaty.
3. důvody zrušení společnosti
o obecné (pravidelně se týkají všech společností),
o zvláštní (nastupují z moci speciálních ustanovení v rámci úpravy jednotlivých forem obchodních
společností).
Družstvo se zrušuje:
 usnesením členské schůze,
 zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že
majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení
konkursu pro nedostatek majetku,
 rozhodnutím soudu,
 uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno,
 dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno,
 o rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis.
Typy společenství (přehled viz příloha)
- dle Občanského práva

- bez právní subjektivity
- sdružení
- s právní subjektivitou
- zájmová sdružení PO
- dle Obchodního práva
- bez právní subjektivity
- tichý společník
- s právní subjektivitou
- s.r.o.
- V.O.S.
- komanditní společnost
- a.s.
- družstvo
Typy společností podle Obchodního zákona – obecně

- osobní společnosti
- V.O.S.
- komanditní společnost
- kapitálové společnosti
- s.r.o.
- a.s.
- družstvo
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Osobní společnosti
- zpravidla menší firmy řízeny přímo společníky, málo rozšířené
- jednoduché typy obchodních společností
- ručení celým osobním majetkem.
Kapitálové společnosti
- mají podstatně lepší přístup ke kapitálu než-li u osobních společnosti, což umožňuje realizovat i
výrazně rozsáhlejší činnosti
- nevýhodou je větší administrativní náročnost provozu a dvojí zdanění zisku (nejprve odvádí
společnost daň ze zisku právnických osob, poté platí společník při inkasu dividend či podílu na zisku
daň z kapitálového výnosu).
- vkladovou povinnost má společník, od které se odvozuje velikost jeho obchodního podílu a tedy
účast na rozhodování ve společnosti a na jejím zisku.
- obchodní podíl společníka je převoditelný, z čehož vyplývá skutečnost, že zánik členství jednoho
nebo více společníků nutně nemusí ovlivňovat existenci společnosti.
- vnitřní organizační strukturu předepisuje zákon, případně stanovy společnosti.
- rozhoduje se zásadně většinově.
- ručení společníků za závazky společnosti bývá oproti osobním společnostem limitováno.
Kombinace kapitálové a osobní společnosti = komanditní společnost
- zpravidla menší firmy řízeny přímo společníky, málo rozšířené
- komplikovaná forma komanditní společnosti - většinou je volena jen s ohledem na specifické daňové
předpisy
- jeden nebo více společníků (= komanditisté) ručí za závazky společnosti jen do výše svého
nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku a jeden nebo více společníků
(= komplementáři) celým svým majetkem
Název společnosti
- nesmí být zaměnitelný s firmou jiného podnikatele
- nesmí působit klamavě
- k odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu.
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Veřejná
obchodní
společnost
V.O.S.

Komanditní
společnost
k.s.

Společnost s
ručením
omezeným
s.r.o.

Akciová
společnost
a.s.

Družstvo

Typ společnosti

osobní

kombinace osobní
a kapitálové

kapitálová

kapitálová

kapitálová

Popis

osobní obchodní
společností, tj. není
nutný základní
kapitál

komplikovaná forma
obchodní
společnosti,
většinou volena jen
s ohledem na
specifické daňové
předpisy nebo
spojení kapitálu a
know-how
jednotlivých
společníků

s.r.o. je
kapitálovou
společností, jejíž
základní kapitál je
tvořen vklady
společníků

základní kapitál je
tvořen akciemi o
určité jmenovité
hodnotě

speciální kategorie
podnikatelských
subjektů

jedná se o
nejjednodušší typ
obchodní
společnosti

oddělení kapitálu
od osobního
majetku
společníků
garance věřitelům
formou základního
kapitálu,
nízké minimální
základní jmění,
menší
komplikovanost
právního režimu
oproti k.s. a a.s.,
zejména pro
začínající
podnikatele, což je
nutnost vedení
podvojného
účetnictví
výše posunutá
laťka v jednání
s úřady
možnost omezení
odpovědnosti za
závazky s.r.o. a
přece jen menší
komplikovanost
právního režimu
oproti k.s. a a.s.
činí s.r.o.
nejčastěji volenou
formu PO pro
podnikání,
zejména menšího
a středního
rozsahu

vyloučení ručení
snadná dispozice s
účastí na a.s.
akciemi
možnost určité
anonymizace =
akcie v listinné
podobě na majitele
zapojení investorů
výše uvedené činí
a.s., i přes
komplikovanější
právní úpravu,
lákavou pro
podnikání většího
rozsahu nebo
vyžadující
rozsáhlejší
materiální
zabezpečení
poměrně solidní
vnější dojem (velká
společnost)

družstvo je
organizace
vlastněná a
provozovaná
společenstvím
osob
primárním cílem
družstva není
dosažení zisku, ale
dodávat užitek
svým členům
otevřenost pro další
členy
možno založit i pro
nepodnikatelské
účely
zaměření družstev
je rozličné, existují
spotřební, nákupní,
úvěrová (záložny),
výrobní
(zemědělská,
průmyslová) nebo
obchodní družstva

žádné osobní
závazky akcionářů
snadná
převoditelnost
vlastnictví
nepřetržitá
existence bez
ohledu na
vlastnické změny
řízení
profesionálním
managementem
vysoký základní
kapitál
dvojí zdanění
výnosů akcionářů
(daň ze zisku PO,
daň z kapitálového
výnosu)
velká
administrativní
náročnost
(především při
založení)
nebezpečí
vyplývající z
úplného oddělení
vlastnictví od řízení
(sledování
vlastních zájmů
managementu
namísto cílů
akcionářů)

6

jandora1©2011

Otázka STM 32 – A7B16EPD
Veřejná
obchodní
společnost
V.O.S.

Komanditní
společnost
k.s.

Společnost s
ručením
omezeným
s.r.o.

Akciová
společnost
a.s.

Družstvo

Účel
založení

podnikání

podnikání

podnikání i jiné

podnikání i jiné

podnikání i jiné

Název

obecně + musí
obsahovat V.O.S.

obecně + musí
obsahovat k.s.

obecně + musí
obsahovat s.r.o.
nebo spol. s r.o.

oběcně + musí
obsahovat akciová
společnost nebo
akc. spol. nebo
a.s.

obecně + musí
obsahovat označení
družstvo

i jedním
zakladatelem (FO
nebo PO) nebo
více osobami

i jedním
zakladatelem
(pouze PO), a to na
základě
zakladatelské listiny
ve formě
notářského zápisu

na ustavující schůzi
družstva

pokud obsahuje
jméno
komanditisty, pak
tento ručí za
závazky
společnosti jako
komplementář
Vznik
Založení

zakladatelskou
listinou
společenskou
smlouvou
Je nutné:
- uzavření
společenské
smlouvy formou
notářského
zápisu,
- složení
základního jmění
společnosti, nebo
jeho části,
- získání
živnostenských
oprávnění
(živnostenských
listů atp.)
- zápis
společnosti do
obchodního
rejstříku
- registrace
společnosti u
finančního úřadu

dva a více
zakladatelů
vyhotovují
zakladatelskou
smlouvu také ve
formě notářského
zápisu
součástí obou
uvedených
dokumentů jsou
stanovy
založení s
veřejnou nabídkou
akcií

její průběh se
osvědčuje
notářským zápisem
a přílohou je
- seznam členů
- výše jednotlivých
členských vkladů k
nimž se na
ustavující schůzi
zavázali
na ustavující schůzi
družstva se určuje
- zapisovaný
základní kapitál
- schvalují stanovy
- volí
představenstvo a
kontrolní komise

- uveřejnění veřejné
nabídky akcií a
umožnění
nahlédnout do
návrhu stanov v
upisovacích místech

na ustavující schůzi
družstva jsou
oprávněny hlasovat
osoby, které podaly
přihlášku do
družstva

- na základě veřejné
nabídky akcií nelze
upisovat akcie
nepeněžitými vklady

ustavující členská
schůze nejprve
zvolí svého
předsedajícího

- upsané akcie musí
být alespoň z 10 %
splaceny
- kdo nesplatil,
obdrží od správce
vkladu zatímní list
- ustavující valná
hromada může být
když byly účinně
upsány akcie
v hodnotě
navrhovaného
základního kapitálu
a bylo splaceno
alespoň 30 %
hodnoty akcií a
účastní se
upisovatelé alespoň
poloviny upsaných
akcií
- ustavující valná
hromada rozhoduje
o založení a.s.,
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schvaluje stanovy
společnosti a volí
orgány společnosti.
založení bez
veřejné nabídky
akcií
- v zakladatelské
smlouvě dohodnou,
že v určitém poměru
upíší akcie na celý
základní kapitál a.s.
- nevyžaduje se
ustavující valná
hromada
- rozhodnutí
přijímaná ustavující
valnou hromadou,
musí být v
zakladatelské
smlouvě
Min./max. počet
zakládajících
společníků

Společníci

minimálně 2
společníci,
tj. 2 FO nebo PO

minimálně 1
komanditista a 1
komplementář,

+ nezbytná je
společenská
smlouva

tj. 1právnická + 1
fyzická osoba

počet není omezen

počet není omezen

může být:
FO, která splňuje
všeob. podm.
provozování
živnosti podle
zvláštního předpisu

může být:
komanditista vkládá majetkové
hodnoty, do řízení
společnosti
nezasahuje, má jen
kontrolní pravomoc,
není oprávněn ze
společnosti
vystoupit.
komplementář může být jen
osoba, která
splňuje všeobecné
podmínky
provozování
živnosti podle
zvláštního právního
předpisu.

PO – práva a
povinnosti ve
V.O.S. vykonává
její statutární orgán
nebo pověřený
zástupce

1 - 50 společníků,
tj. fyzických osob

jedna FO může být
jediným
společníkem
nejvýše tří
společností s
ručením
omezeným

alespoň 1
právnická osoba

alespoň 5 osob
fyzických

nebo alespoň 2
fyzické osoby

nebo alespoň 2
osoby právnické

členy družstva
mohou být FO i PO
je-li podle stanov
členství podmíněno
pracovním vztahem
k družstvu, může se
členem stát FO,
která skončila
povinnou školní
docházku a dosáhla
15 let svého věku

Je-li
komplementářem
PO, vykonává
práva a povinnosti
spojené s účastí v
k.s. její statutární
orgán nebo
pověřený zástupce
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Vstup/výstup
společníka

Veřejná
obchodní
společnost
V.O.S.

Komanditní
společnost
k.s.

Společnost s
ručením
omezeným
s.r.o.

Akciová
společnost
a.s.

Družstvo

vstup – změnou
společenské
smlouvy

komanditista není
oprávněn ze
společnosti
vystoupit

společník nemůže
ze společnosti
vystoupit, může
však navrhnout,
aby soud zrušil
jeho účast ve
společnosti

účast v a.s. nelze
vypovědět, lze však
převést akcie na
jinou osobu

při zániku členství
za trvání družstva
má člen nárok na
vypořádací podíl

akcie může znít na
jméno nebo na
majitele

prohlášení
konkursu na
majetek
společníka,
zamítnutí návrhu
na prohlášení
konkursu pro
nedostatek
majetku nebo
pravomocné
nařízení výkonu
rozhodnutí
postižením
obchodního podílu
společníka ve
společnosti má
stejné účinky jako
zrušení jeho účasti
soudem

stanovy mohou
omezit, nikoliv
vyloučit,
převoditelnost akcií
na jméno

ten se určí
poměrem
splaceného
členského vkladu
dosavadního člena
násobeného
počtem ukončených
roků jeho členství k
souhrnu splacených
členských vkladů
všech členů
násobených
ukončenými roky
jejich členství

vystoupit může,
pokud zůstanou
alespoň 2
společníci

akcie na majitele je
neomezeně
převoditelná

pro určení
vypořádacího
podílu je rozhodný
stav vlastního
kapitálu družstva
podle účetní
závěrky za rok, v
němž členství
zaniklo

společník se může
domáhat u soudu
vyloučení
společníka, který
porušuje
závažným
způsobem své
povinnosti, ačkoliv
k jejich plnění byl
vyzván a na
možnost vyloučení
byl písemně
upozorněn
Možnost
převodu účasti v
zásadě

ne

komanditista ano
komplementář ne

podmíněně ano

ano

ano

se souhlasem
valné hromady
může společník
smlouvou převést
svůj obchodní
podíl na jiného
společníka

akcie lze převést
akcie na jinou
osobu

převod spojený s
členstvím v
bytovém družstvu
na základě dohody
nepodléhá souhlasu
orgánů družstva

akcie může znít na
jméno nebo na
majitele
stanovy mohou
omezit, nikoliv
vyloučit,
převoditelnost akcií
na jméno
akcie na majitele je
neomezeně
převoditelná

členská práva a
povinnosti spojená
s členstvím
přecházejí na
nabyvatele ve
vztahu k družstvu
předložením
smlouvy o převodu
členství
příslušnému
družstvu nebo
pozdějším dnem
uvedeným v této
smlouvě
tytéž účinky má
písemné oznámení
dosavadního člena
o převodu členství a
písemný souhlas
nabyvatele členství
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Zákaz
konkurence

Veřejná
obchodní
společnost
V.O.S.

Komanditní
společnost
k.s.

Společnost s
ručením
omezeným
s.r.o.

Akciová
společnost
a.s.

Družstvo

všichni společníci

platí pouze pro
komplementáře,

jednatelé mají
zakázanou

představenstvo
dozorčí rady

představenstvo a
kontrolní komise

komanditisté zákaz
nemají

u společníků
určuje
společenská
smlouva

společenská
smlouva může
zákaz konkurence
upravit, omezit

prokuristé a ředitel
nesmějí být
podnikateli ani
členy statutárních a
dozorčích orgánů
právnických osob s
obdobným
předmětem činnosti
stanovy mohou
upravit jinak

Základní
dokument

společenská
smlouva, která
určuje
práva a povinnosti
společníků
změna jen po
souhlasu všech
společníků

Minimální vklad

není předepsán
každý společník je
oprávněn podat
žalobu o splacení
vkladu proti
společníkovi, který
je se splacením
vkladu v prodlení, a
v tomto řízení ji
zastupovat

společenská
smlouva

zakladatelský
dokument
(společenská
smlouva či
zakladatelská
listina) a stanovy

změna jen po
souhlasu všech
společníků,
nestanoví-li
smlouva jinak

zakladatelská
listina + stanovy
(jeden společník)
zakladatelská
smlouva + stanovy
(více společníků)

1 akcie

není stanoven

k změně je třeba
souhlasu všech
společníků nebo
rozhodnutí valné
hromady a
pořízení
notářského zápisu
každý společník
nejméně
20.000,- Kč

komanditista
nejméně 5.000,- Kč

každý společník je
oprávněn podat
jménem
společnosti žalobu
o splacení vkladu
proti společníkovi,
který je v prodlení
se splacením
vkladu
1.

před podáním
návrhu na zápis
společnosti do
obchodního
rejstříku musí:
být splaceno celé
emisní ážio a na
každý peněžitý
vklad musí být
splaceno nejméně
30%

2.

3.

celková výše
splacených
peněžitých vkladů
spolu s hodnotou
splacených
nepeněžitých
vkladů musí činit
alespoň
100.000Kč
je-li jeden
zakladatel, může
být zapsána do
obchodního
rejstříku, jen když
je v plné výši
splacen její
základní kapitál

10

stanovy družstva
mohou upravovat
skutečnosti, jež
nejsou přímo
vymezeny v
obchodním
zákoníku

akcie může znít na
jméno nebo na
majitele
Akcie je cenným
papírem v listinné
či zaknihované
podobě, s nímž
jsou spojena práva
akcionáře podílet
se v příslušné a.s.
na řízení, zisku,
likvidačním
zůstatku.
Dělí se na:
kmenové - též
běžné, jedná se o
akcie, se kterými
nejsou spojena
žádná zvláštní
práva
prioritní - je s nimi
spojeno přednostní
právo na dividendu
či podíl na
likvidačním
zůstatku. Obvykle
jsou spojeny s
omezením
hlasovacího práva
na valné hromadě
se zvláštními
hlasovacími právy
- tzv. zlaté akcie,
které může uplatnit
jen stát
Akcie obsahuje:
- obchodní jméno a
sídlo

jandora1©2011

Otázka STM 32 – A7B16EPD
- jmenovitou
hodnotu
- označení, zda jde
o akcii na jméno/na
majitele
- u akcie na jméno
jméno akcionáře
- výše základního
kapitálu
- počet akcií v době
vydání
- datum emise
emisní kurs akcie
je částka, za niž
společnost vydává
akcie
nesmí být nižší než
její jmenovitá
hodnota
pokud je emisní
kurs akcií vyšší než
jmenovitá hodnota
akcií, tvoří rozdíl
mezi emisním
kursem a
jmenovitou
hodnotou akcií
emisní ážio
stanovy mohou
určit vydání druhu
akcií, s nimiž jsou
spojena přednostní
práva týkající se
dividendy nebo
podílu na
likvidačním
zůstatku - prioritní
akcie, jestliže
souhrn jejich
jmenovitých hodnot
nepřekročí polovinu
základního kapitálu
a.s. nesmí upisovat
vlastní akcie a
může nabývat jí
vydané zatímní listy
nebo akcie, jen
pokud to zákon
dovoluje
Základní kapitál

nepovinný

min. 5.000,- Kč,

pokud je, pak musí
být vklady
společníků
zakotveny ve spol.
smlouvě

tj. vklad
komanditisty

je předepsán
vklady společníků
minimálně
200.000,- Kč
základní kapitál =
peněžní vyjádření
nepeněžitých
vkladů

11

je tvořen akciemi o
určité jmenovité
hodnotě

alespoň 50.000,- Kč

je předepsán,
minimálně
20.000.000,- Kč s
veřejnou nabídkou
2.000.000,- Kč bez
veřejné nabídky
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Dělení zisku

Veřejná
obchodní
společnost
V.O.S.

Komanditní
společnost
k.s.

Společnost s
ručením
omezeným
s.r.o.

Akciová
společnost
a.s.

Družstvo

rovným dílem
pokud není určeno
společenskou
smlouvou jinak

50% komplementáři
rovným dílem
(zdaňuje svůj podíl
jako příjem z
činnosti FO)

ziskem se rozumí
zisk po zdanění
daní z příjmů PO a
po odečtu částky
určení na doplnění
rezervního fondu

podle počtu akcií

podle výše
splacených vkladů,
pokud stanovy
neurčují jinak

50% komanditisti
dle vkladu (zisk mu
daní společnost)
pokud není určeno
společenskou
smlouvou jinak

Podíl na ztrátě.
Ručení
společníků za
závazky
společnosti.

V.O.S. ručí celým
svým majetkem
společníci
společně a
nerozdílně
veškerým
majetkem i po
zániku společnosti
společník je
oprávněn podat
jménem
společnosti žalobu
proti společníkovi,
který odpovídá za
škodu

komplementáři
rovným dílem
neomezeně, tj. ručí
vším
komanditista jen
pokud určí spol.
smlouva a jen do
výše vkladu a
neomezeně ručí za
závazky ze smluv,
které uzavřel bez
zmocnění
pokud není
společenskou
smlouvou určeno
jinak

na určení zisku
k rozdělení se
usnáší členská
schůze při
projednání řádné
účetní závěrky

podle výše vkladů
rozhoduje o
rozdělení zisku
valná hromada
podíly na zisku se
zdaňují jako příjem
z kapitálového
majetku
(sazba 25 %)
do výše všech
vkladů
společníci ručí za
závazky
společnosti
solidárně a jen do
zápisu splacení
jejich vkladů, tj.
jakmile své vklady
splatí, nelze
postihnout jejich
majetek
jednatelé, kteří
způsobili škodu
porušením
právních
povinností při
výkonu své
funkce, odpovídají
za tuto škodu
společně a
nerozdílně
každý společník je
oprávněn podat
jménem
společnosti žalobu
o náhradu škody
proti jednateli,
který odpovídá
společnosti za
škodu, kterou jí
způsobil

u členů, jejichž
členství trvalo jen
část roku, se tento
podíl poměrně krátí
a.s. odpovídá za
porušení svých
závazků celým
svým majetkem
akcionář neručí

členové neručí
družstvo odpovídá
celým svým
majetkem
stanovy mohou
určit, že členové
družstva nebo
někteří z nich mají
na základě
rozhodnutí členské
schůze vůči
družstvu do určité
výše uhrazovací
povinnosti
přesahující členský
vklad na krytí ztrát
družstva
uhrazovací
povinnost člena
nemůže však
přesáhnout
trojnásobek
členského vkladu
každý člen je
oprávněn podat
jménem družstva
žalobu proti členovi
představenstva
nebo proti členovi
jiného orgánu
podílejícího se na
řízení družstva
nebo jeho
organizační
jednotky o náhradu
škody, kterou
družstvu způsobil
jiná osoba než člen
družstva, který
žalobu podal, nebo
osoba jím
zmocněná nemůže
v řízení činit úkony
jménem družstva či
za družstvo
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Statutární orgán
(vedení
společnosti)

Veřejná
obchodní
společnost
V.O.S.

Komanditní
společnost
k.s.

Společnost s
ručením
omezeným
s.r.o.

všichni společníci,
není-li
společenskou
smlouvou určeno
jinak

komplementáři

Akciová
společnost
a.s.

jednatel

představenstvo

představenstvo

nebo dle
společenské
smlouvy více
jednatelů

má alespoň 3 členy
volené valnou
hromadou na
funkční období
nepřesahující 5 let

v družstvu, které
má méně než 50
členů je statutárním
orgánem předseda,
popřípadě další
člen pověřený
členskou schůzí

členem
představenstva
může být pouze FO
starší 18ti let, která
splňuje předepsané
podmínky
Rozhodovací
pravomoc

každý společník
má jeden hlas,
není-li ve
společenské
smlouvě určeno
jinak

obchodní vedení
pouze
komplementáři
ostatní záležitosti
komplementáři a
komanditisté
dohromady
každý společník má
jeden hlas

Družstvo

účast společníka
na společnosti a z
této účasti
plynoucí práva a
povinnosti určuje
obchodní podíl

podle počtu akcií

platí rovnosti hlasů
společníků při
hlasování
každý člen má
jeden hlas

společníci
vykonávají svá
práva týkající se
řízení s.r.o. na
valné hromadě
každý společník
má jeden hlas na
každých 1.000,Kč svého vkladu

Jménem
společnosti
jedná

1) určeno
společenskou
smlouvou kdo ze
společníků
2) každý ze
společníků pokud
není ve spol. sml.

Další orgány
společnosti

nejsou

nejsou

jednatel

představenstvo

nebo dle
společenské
smlouvy více
jednatelů

nevyplývá-li ze
stanov něco jiného,
za představenstvo
jedná každý člen

nepovinně dozorčí
rada, je-li uvedena
ve spol. smlouvě

valná hromada,
dozorčí rada

členská schůze
(nejvyšší orgán)

valná hromada se
koná nejméně
jednou ročně

kontrolní komise

dohlíží na činnost
jednatelů,
kontroluje
účetnictví, roční
účetní závěrku a
podává zprávy
valné hromadě
povinně valná
hromada
koná se nejméně
jednou ročně
svolávají jednatelé
rozesláním
písemných
pozvánek s
programem
společník se
zúčastňuje osobně
nebo v zastoupení
zmocněncem
zmocněnec nesmí
být jednatel nebo
člen dozorčí rady
valná hromada je
schopna usnášení,
jsou-li přítomni
společníci, kteří

13

zve na ni
představenstvo
formou písemné
pozvánky, buď
posílané
akcionářům - akcie
na jméno nebo
uveřejňované v
celostátně
distribuovaném
deníku - akcie na
majitele
je usnášení
schopná, pokud
akcie přítomných
akcionářů mají
celkovou
jmenovitou hodnotu
alespoň 30 %
základního
kapitálu, a
rozhoduje většinou
hlasů přítomných
akcionářů, pokud
zákon nevyžaduje
vyšší počet hlasů

odpovídá pouze
členské schůzi a je
nezávislá na
ostatních orgánech
družstva
má nejméně tři
členy
v družstvu, jež má
méně než padesát
členů, mohou
stanovy určit, že
působnost
představenstva a
kontrolní komise
plní členská schůze
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mají alespoň
polovinu všech
hlasů
má-li společnost
jediného
společníka,
nekoná se valná
hromada a
působnost valné
hromady vykonává
tento společník,
jeho rozhodnutí
musí být písemná
a jím podepsaná

do působnosti
valné hromady
náleží mimo jiné
rozhodování o
změně stanov, o
volbě, odměně a
odvolání členů
představenstva a
dozorčí rady,
schvalování
závěrek
má-li společnost
jediného akcionáře,
působnost valné
hromady vykonává
tento akcionář
jeho rozhodnutí při
výkonu působnosti
valné hromady
musí být písemná a
podepsané, ve
vyjmenovaných
případech musí mít
formu notářského
zápisu
dozorčí rada
dohlíží na činnost
představenstva a
přezkoumává
účetní závěrku
musí mít nejméně
3 členy, FO
funkční období je
nejvýše 5 let s tím,
že první funkční
období je jeden rok
od vzniku
společnosti
členem
představenstva a
dozorčí rady
nemůže být tatáž
FO

Povinný audit

povinně, pokud za
poslední dvě účetní
období splnila
alespoň 2 ze 3
kritérií:

povinně, pokud za
poslední dvě účetní
období splnila
alespoň 2 ze 3
kritérií:

povinně, pokud za
poslední dvě
účetní období
splnila alespoň 2
ze 3 kritérií:

povinně, pokud za
poslední dvě účetní
období splnila
alespoň 1 ze 3
kritérií:

1) úhrn rozvahy
nad 40.000.000,Kč

1) úhrn rozvahy
nad 40.000.000,Kč

1) úhrn rozvahy
nad 40.000.000,Kč

1) úhrn rozvahy
nad 40.000.000,Kč

2) čistý obrat nad
80.000.000,- Kč

2) čistý obrat nad
80.000.000,- Kč

2) čistý obrat nad
80.000.000,- Kč

2) čistý obrat nad
80.000.000,- Kč

3) průměrný stav
zaměstnanců nad
50

3) průměrný stav
zaměstnanců nad
50

3) průměrný stav
zaměstnanců nad
50

3) průměrný stav
zaměstnanců nad
50
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družstvo je povinno
sestavit za každý
rok účetní závěrku
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Rezervní fond

Veřejná
obchodní
společnost
V.O.S.

Komanditní
společnost
k.s.

Společnost s
ručením
omezeným
s.r.o.

nepovinný

nepovinný

povinný nejpozději
od roku, kdy je
dosaženo zisku
je ve výši 10%
čistého zisku
každý rok
doplňovat dle
společenské
smlouvy nebo
stanov, nejméně
však 5% čistého
zisku, než
dosáhne min. výše
nebo výše určené
spol. smlouvou

Akciová
společnost
a.s.

Družstvo

povinný

povinný

ve výši 20%
základního
kapitálu

nejméně ve výši 10
% zapisovaného
základního kapitálu

každý rok
doplňovat dle
společenské
smlouvy nebo
stanov, nejméně
však 5% čistého
zisku, než dosáhne
min. výše nebo
výše určené
stanovami

každý rok doplňovat
nejméně o 10 %
ročního čistého
zisku, a to až do
doby, než výše
nedělitelného fondu
dosáhne částky
rovnající se
polovině
zapisovaného
základního kapitálu
družstva
stanovy mohou
určit, že se vytváří
vyšší nedělitelný
fond nebo další
zajišťovací fondy
nedělitelný fond se
nesmí použít za
trvání družstva k
rozdělení mezi
členy

Zánik

smrtí společníka
FO/zánikem PO
prohlášením
konkurzu na
majetek některého
ze společníků
v případě
zániku/úmrtí
posledního
společníka
automaticky zaniká
celá V.O.S.
společník může
navrhnout, aby
soud V.O.S. zrušil,
jsou-li pro to
důvody

smrtí komanditisty
nebo prohlášení
konkursu na jeho
majetek
k.s. může být
zrušena s nebo bez
likvidace
s likvidací =
společníci mají
nárok na podíl
z likvid. zůstatku a
na vrácení vkladu
pokud zaniknout
komplementáři,
mohou se
komanditisté
dohodnout na
změně společnosti
na V.O.S.

společnost se
zrušuje na základě
rozhodnutí valné
hromady nebo
dohodou všech
společníků
lze s likvidací nebo
bez likvidace
při zrušení s
likvidací má každý
společník nárok na
podíl na
likvidačním
zůstatku, tento
podíl se určuje
poměrem
obchodních podílů

členství zaniká
- písemnou
dohodou
- ystoupením,
vyloučením
- prohlášením
konkursu na
majetek člena
- zamítnutím
návrhu na
prohlášení
konkursu pro
nedostatek majetku
člena
- pravomocným
nařízením výkonu
rozhodnutí
postižením
členských práv a
povinností
- vydáním
exekučního příkazu
k postižení
členských práv a
povinností po
právní moci
usnesení o nařízení
exekuce
nebo zánikem
družstva
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