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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá obchodními společnostmi a jejich problematikou. A to 

z právního, daňového i účetního hlediska. Práce se zabývá jak všeobecnými tématy, 

které se týkají těchto společností, tak praxí každé společnosti. Zaměřuje se také na 

výhody a nevýhody každé z nich.  

 

ABSTRACT 
This bachelor´s thesis deals with commercial companies and their problems. And from 

the legal, tax and accounting aspects. This work deals with universal themes that relate 

to these companies, and practices of each company. It also deals with the advantages 

and disadvantages of each. 

 

KLIČOVÁ SLOVA 
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Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala téma obchodních společností, konkrétně 

veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným 

a akciové společnosti. Toto téma je velice aktuální a neustále se vyvíjí. Zákony, které se 

této problematiky týkají se mění a jsou novelizovány. Proto jsem toto téma považovala 

jako atraktivní téma pro svou práci. Práci jsem rozdělila na tři části. V první části 

vysvětlím základní pojmy, které se společností týkají. Mezi ně můžeme zařadit 

například rozdíly mezi osobními a kapitálovými společnostmi, vznikem a založením 

společnosti. Dále proberu pojmy jako jsou vklady, základní kapitál a ručení. Poté 

vysvětlím jak probíhá zrušení či přeměny společnosti a jaké může mít formy. V druhé 

části se již budu věnovat konkrétním společnostem a navazovat na pojmy, které jsem 

vysvětlila v první části. Uvedu založení konkrétních společností, práva a povinnosti 

jejich společníků a vztahy společníků ke třetím osobám. Dále nahlédneme na zdanění 

určitých forem obchodních společností a také uvedu příklady zdanění, kde jasně 

uvidíme, jaké jsou rozdíly u jednotlivých forem společností. Poté se zaměřím na 

povinnost účetnictví. Ve třetí části se zaměřím na výhody a nevýhody jednotlivých 

společností. Je evidentní, že žádná z těchto forem společností není dokonalá a ideální. 

Každý podnikatel si musí najít formu, která mu nejvíce vyhovuje (ať už z rozsahu 

ručení za společnost, výše základního kapitálu či jiných kritérií). U nevýhod se pokusím 

najít svůj návrh řešení těchto negativních stránek. Do třetí části jsem také zařadila tzv. 

„rozhodovací strom“, který by měl znamenat jisté lehčí rozhodování pro budoucí 

podnikatele. Jedná se o „strom“, kde budoucí podnikatel odpoví na otázky týkající se 

společnosti, například „zda je ochoten ručit, vložit vklad nebo zda má zájem řídit 

společnost“.  Na tyto otázky bude odpovídat jednoduše – ano/ne a postupně se 

dopracuje k výsledku. Zda je pro něj podle jeho zájmů nejvýhodnější být společníkem 

ve veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akcionářem 

v akciové společnosti nebo komplementářem či komanditistou v komanditní 

společnosti. 
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Vymezení problému a cíle práce 

Obchodní společnosti jsou aktuálním tématem této doby. Problémem je, že pro laickou 

veřejnost je toto téma nesrozumitelné a jen těžko se v něm laik zorientuje. Proto je tedy 

hlavním cílem mé práce problematiku tohoto tématu objasnit a zjednodušit pro lidi, 

kteří chtějí začít podnikat, ale nemají jasno v tom, jaké nároky ta která forma vyžaduje.  

Toho docílíme podrobnou charakteristikou všech jmenovaných společností. V této práci 

tedy vysvětlím jak základní pojmy, tak praktické informace týkající se společností. 

Čtenáři si také mohou podívat na porovnání výpočtu daně, povinnost vést účetnictví a 

podle toho potom vybírat. Ve třetí části této práce se podívají na výhody a nevýhody 

společností, což může být přesvědčujícím argumentem pro jejich výběr. Mým dalším 

cílem pro stále nerozhodnuté budoucí podnikatele bylo vytvořit „rozhodovací strom“, 

který už by je měl definitivně přesvědčit o jejich volbě.  
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1 Teoretická východiska práce 

 

V první části své práce Vám vysvětlím základní pojmy obchodních společnosti. 

Vysvětlím rozdíly mezi pojmy založení a vznik, osobní a kapitálové společnosti, 

kvalitativní a kvantitativní podíly, peněžité a nepeněžité vklady apod. Objasníme pojmy  

přeměny společnosti jako je fúze nebo rozdělení. Díky vysvětlení těchto pojmů bude 

jednodušší pochopit rozdíly ve srovnání mezi obchodními společnostmi, kterým se budu 

věnovat ve druhé části 

 

1.1 Charakteristika obchodní společnosti 
 
Obchodní zákoník obchodní společnost charakterizuje jako právnickou osobu, 

založenou za účelem podnikání. Podat obecnou definici obchodní společnosti je 

obtížné, a to zejména vzhledem k rozdílům u jednotlivých forem obchodních 

společností. Ani tato charakteristika však není zcela výstižná a přesná, neboť existují 

společnosti, které lze založit i za jiným, než podnikatelským účelem (např. za účelem 

charitativní, vědecké a výzkumné činnosti apod.). Jedná se o společnost s ručením 

omezeným a akciovou společnost. Těmto „nepodnikatelským“ společnostem se ale 

v této práci věnovat nebudeme. Obchodní společnost se vždy zapisuje do obchodního 

rejstříku 1

 

1.2 Dělení obchodních společností2 
 

Obchodní společnosti můžeme dělit na osobní a kapitálové.  

 

Osobní společnosti 

Mezi osobní obchodní společnosti zařazujeme veřejnou obchodní společnost a 

komanditní společnost. Osobními jsou nazývány díky možnosti každého ze společníků 

podílet se na obchodním vedení společnosti a jednat jménem společnosti. Vklady do 

                                                 
1 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s.5 
2 SKÁLOVÁ, J., ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. 2009. s 27 
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těchto společností jsou možné, ale nepovinné. Ručení za závazky společnosti je 

nerozdílné a společníci ručí celým svým majetkem.  

 

Kapitálové společnosti 

Kapitálovými obchodními společnostmi pak jsou společnost s ručením omezeným a 

akciová společnost. Typickým znakem je zejména majetková účast společníků na 

podnikání společnosti. Jde o to, že společníci se vůbec nemusí podílet na vedení 

společnosti, jsou ale povinni majetkově se podílet. Souhrn těchto majetkových podílů se 

nazývá základní kapitál, což je dalším znakem kapitálové společnosti. Společníci neručí 

za závazky společnosti, nebo jen velmi omezeně.  

 

1.3 Založení a vznik 
 

Obchodní zákoník rozlišuje dva pojmy a těmi jsou založení a vznik společností. 

V následujícím textu se pokusím Vám tento rozdíl vysvětlit. První etapou je založení a 

až druhou právě vznik společnosti.3

 

Založení společnosti 

Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli (popř. 

zakladatelskou listinou). Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. 

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva 

akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu. Uzavírá-li společenskou 

smlouvu zmocněnec na základě plné moci, musí být na ní podpis zmocnitele úředně 

ověřen. Plná moc se přiloží ke společenské smlouvě. 4

 

Vznik společnosti 

Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Až od 

tohoto okamžiku může společnost nabývat práv a povinností, zavazovat se a může být 

účastníkem soudního, správního i jiného řízení. Podle § 57 Obchodního zákoníku musí 

být návrh na zápis do obchodního rejstříku podán do 90 dnů od založení společnosti 

                                                 
3 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s.11 
4 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění) 
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(není-li návrh podán ve stanovené lhůtě, nelze již na základě průkazu podnikatelského 

oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku). Společnost vzniká na dobu 

neurčitou, není-li výslovně určena doba, na kterou by společnost měla existovat. 

 

Období mezi založením a vznikem je období, kdy je sice společnost založena, ale ještě 

neexistuje. V tomto období zakladatelé obchodních společností provádí zápis do 

obchodního rejstříku. Také jde o právní úkony vztahující se ke splácení vkladů, podání 

žádost o vydání povolení k provozování podnikatelské činnost, ohlašovací činnosti, 

uzavírání smluv nezbytných pro fungování společnosti. Oprávnění jednat jsou buď 

všichni nebo jen někteří společníci. Pokud v tomto období vzniknout závazky, tak 

přejdou na tuto společnost až v den vzniku. Společnost může tento závazek, do tří 

měsíců od zápisu společnosti do obchodního rejstříku, odmítnout.5

 

1.4 Základní kapitál 
 

Obchodní zákoník vnímá základní kapitál jako souhrnné nominální vyjádření celkové 

výše peněžních a nepeněžních vkladů všech společníků, které musí být vyjádřeno 

v jednotkách české měny. Základní kapitál je vnímán jako fixní číselný údaj, který 

nepodléhá automatickým změnám v závislosti na tom, jak se plynule mění majetkové 

poměry společnosti. Výši kapitálu lze měnit pouze formálně, a to buď zvýšením či 

snížením základního kapitálu. Měla bych však upozornit na abstraktnost údajů o výši 

základního kapitálu, protože tento údaj vypovídá o situaci firmy jen velmi málo, 

nepřímo a nespolehlivě. Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, 

ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Jeho výše se zapisuje do 

obchodního rejstříku, pokud tak stanoví zákon.6

 

 

 

 

                                                 
5 DĚDIČ, J. a kol. Právo obchodních společností. 1998. s. 41, 42 
6 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s.39 
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1.5 Vklady do obchodních společností 
 
Vklady do obchodních společností můžeme rozdělit na peněžité, jsou-li předmětem 

vkladu peníze, a nepeněžité, jsou-li předmětem vkladu jiné hodnoty než peníze.7

 
Znaky vkladu 

a) předmět – jde o majetek představovaný buď penězi nebo jinými hodnotami 

(např. věc, pohledávka, cenný papír, obchodní podíl, práva apod.), 

b) ocenitelnost – majetek musí být ocenitelný v době vzniku vkladové povinnosti, 

c) převoditelnost – společník se zavazuje vložit do společnosti majetek, 

d) určení předmětu – společnosti nevzniká závazek vrátit společníkovi přenechaný 

majetek, takže z hlediska účetnictví jde o vlastní zdroj společnosti.8 

 

Vklad se  stává majetkem společnosti a společník, který tento vklad vložil nemá nárok 

na jeho vrácení a nemůže s ním nakládat. Takže pokud dojde k zániku společnosti, tak 

společník nemá právo na svůj vklad, ale pouze na vypořádací podíl. 

 

Peněžité vklady 

Předmětem vkladu jsou peníze. Ale pozor, pokud je vkladem šek či pohledávka, už se 

nejedná o peněžitý, nýbrž nepeněžitý vklad. Upisovatel je povinen splatit vklad podle 

lhůt určených zákonem, společenskou či zakladatelskou smlouvou nebo stanovami 

společnosti.  

 

Nepeněžité vklady 

Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a 

který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Vklady 

spočívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo v poskytnutí služeb jsou 

zakázány. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do 

obchodního rejstříku. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být uvedena ve společenské 

smlouvě, zakladatelské smlouvě nebo zakladatelské listině. 9

                                                 
7 DĚDIČ, J. a kol. Právo obchodních společností. 1998. s. 54 
8 DĚDIČ, J. a kol. Právo obchodních společností. 1998. s. 53 
9 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 59 
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Tento vklad musí být splacen před zápisem výše základního jmění do obchodního 

rejstříku.¨ 

 

Přehled členění předmětu vkladu 

 

Vklady 

Peněžité Nepeněžité 

Věci Nemateriální vklady 

Movité  

Nemovité 

Obrázek 1: Rozdělení vkladů do společnosti 
 

1.6 Podíl společníka10 

Podíl je majetková hodnota, kterou získává společník od společnosti při nabytí účasti na 

společnosti. Výše podílu každého společníka lze vyjádřit procentem nebo zlomkem 

hodnoty čistého obchodního jmění.  

 

Podíl můžeme rozdělit na dvě hlediska kvalitativní a kvantitativní stránku podílu. 

Kvalitativní stránkou jsou práva a povinnosti společníka, jež plynou z jeho účasti na 

společnosti a tou kvantitativní je výše a hodnota podílu. 

 

Nyní chci přiblížit pojmy výše a hodnota podílu, které se řadí pod kvantitativní stránku 

podílu společnosti. Výší podílu se rozumí u společnosti s ručením omezeným poměr 

vkladů a nazývá se obchodním podílem. U akciové společnosti je podíl dán poměrem 

jmenovité hodnoty akcie a základního jmění. U veřejné obchodní a komanditní 

společnosti je výše podílu vyřešená stejně. U těchto společností totiž zákon neřeší výši 

                                                 
10 DĚDIČ, J. a kol. Právo obchodních společností. 1998. s. 53 - 55 
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podílu společníka a neřeší ani, kolik podílů může jeden společník mít. Takže každý 

společník má pouze jeden podíl. Hodnotou podílu pak rozumíme veličinu, která se mění 

podle výsledků hospodaření společnosti. Je totiž závislá na hodnotě čistého jmění 

společnosti.  

 

1.6.1 Vypořádací podíl 
 
Při zániku účasti společníka za trvání společnosti vzniká společníkovi vypořádací podíl. 

Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z 

vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky 

sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti, pokud společenská smlouva 

nestanoví, že se má zjistit z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce. 

Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, není-li ve společenské smlouvě stanoveno 

jinak. Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců od 

schválení účetní závěrky,. 

 

1.6.2 Podíl na likvidačním zůstatku 
 

Pokud by došlo zánikem účasti společníka  k zániku společnosti, má společník právo na 

podíl na likvidačním zůstatku (v případě, že se společnost ruší s likvidací a ta skončí 

přebytkem). Obsahem tohoto podílu je právo na plnění společníka. Také zde lze 

rozlišovat výši a hodnotu podílu. Způsob výpočtu výše podílu je u každé společnosti 

jiný. Základem pro výpočet je majetkový zůstatek, který se vypočítá jako likvidační 

zůstatek minus závazky, tzn. reálná hodnota čistého obchodního jmění 

 

1.7 Ručební povinnost společníka 

 

Všechny obchodní společnosti odpovídají za svou činnost a závazky především svým 

majetkem. Zároveň ale společníci ručí za závazky společnosti. Obchodní zákoník 

rozlišuje: 
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a) ručení společníků za trvání společnosti – upraveno specificky u jednotlivých 

právních forem, 

b) ručení společníků po zániku společnosti – upraveno obecně pro všechny 

společnosti. 

 
Podle rozsahu ručení se rozlišuje na: 

a) omezené – rozsah ručení je limitován určitou částkou, avšak do této výše ručí 

společník celým svým majetkem, 

b) neomezené – společník ručí za všechny závazky společnosti celým svým 

majetkem a neomezeně (společníci ve v.o.s., komplementáři v k.s.). 

 

1.8 Zrušení a zánik  

1.8.1 Zrušení společnosti 
 
Zrušením nastává právní skutečnost ukončení existence společnosti. Společnost 

pozbývá účet, pro nějž byla založena a její orgány vykonávají aktivity směřující 

k vyvolání jejího zániku. 

 
Při zrušení společnosti můžeme mluvit o dvou možnostech – s likvidací a bez likvidace. 

Většinou se jedná o zrušení s likvidací, bez likvidace je výjimka z pravidla. Likvidace je 

nezbytná i v těch případech, kdy společnost byla zrušena, aniž by od svého vzniku 

vyvinula jakoukoliv činnost a přestože je bez majetku, pohledávek i závazků.  

 

Formy zrušení společnosti 

a) bez likvidace 

Zrušení společnosti bez likvidace je výjimka. Lze ji zrušit jen, pokud:  

• je společnost rušena s tím, že její jmění přechází na právního nástupce některým 

ze způsobů uvedených v § 69 odst. 1 Zákona č. 513/1991 Sb. 

• je-li proti společnosti podán návrh na prohlášení konkursu a jestliže je: 

 návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, 

 je-li již prohlášený z téhož důvodu zrušen, 

 je-li zrušen po splnění rozvrhového usnesení. 
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b) s likvidací 

Likvidace je zákonem upravený postup, při němž dochází k mimosoudnímu vyrovnání 

nemajetkových vztahů zanikající právnické osoby, který nastupuje obligatorně, pokud 

zákon výslovně neurčuje, že likvidace není třeba. To můžeme najít v Zákoně  č. 

513/1991 Sb., § 68, odst. 2. Účelem likvidace je vyjasnit majetkové poměry společnosti. 

Vstupem do likvidace se zastavuje aktivní komerční činnost společnosti. Všechny 

aktivity vedou k ukončení obchodů a zajištění a vypořádání aktiv a pasiv společnosti. 

Do likvidace společnost vstupuje ke dni, kdy je zrušena. Vstup do likvidace i jméno 

likvidátora se zapisuje do Obchodního rejstříku. Společnost zahájením likvidace 

neztrácí „status podnikatele“. Pokud dojde k odpadnutí likvidátora, jeho funkci dočasně 

přebírá statutární orgán, dokud nebude ustanoven likvidátor nový. Důležité je, že 

likvidace je vratný proces. To znamená, že dokud nedojde k započetí rozdělení 

likvidačního zůstatku, společnost může likvidaci zrušit. Po celou dobu likvidace musí 

být firma uváděna s dovětkem „v likvidaci“.11

 

Povinností likvidátora je oznámení o vstupu společnosti do likvidace. Tato situace se 

musí inzerovat v Obchodním věstníku. Doporučují se dvě zveřejnění – první po 

obdržení notářského zápisu o zrušení společnosti s likvidací a druhé po obdržení 

usnesení o zápisu likvidace do Obchodního rejstříku.12

 

Způsoby zrušení společnosti:13

a) dobrovolné 

Dochází k němu dohodou všech společníků, nebo rozhodnutím kompetentního orgánu 

společnosti. 

b) nucené 

Dochází k němu rozhodnutím soudu, správního úřadu nebo zákonem. Důvodem 

k nucenému zrušení může být: 

• nečinnost společnosti v uplynulých dvou letech (nekonala se valná hromada 

nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo 

                                                 
11 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s.72 
12 ADAMÍK, P., PILÁTOVÁ, J. a RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. 2003. s. 12 
13 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s.74 
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nebo jejichž všem členům skončilo funkční období před více než jedním rokem), 

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 nemůže pokračovat v činnosti  pro nepřekonatelné rozpory mezi 

společníky, 

• společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou 

rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního 

předpisu. 

 

Důvody zrušení společnosti14

 

a) obecné důvody 

• uplynutí doby, na kterou byla společnost založena, 

• dosažení účelu, za jakým byla společnost založena, 

• z blíže neučených sociálních nebo hospodářských příčin, 

rozhodnutím společníků či příslušných orgánů společnosti. 

b) zvláštní důvody 

• výpovědí společníka, pokud ji podal nejpozději 6 měsíců před 

koncem účetního období, 

• smrtí společníka, 

• zánikem právnické osoby, která je společníkem, 

• prohlášení konkursu na majetek jednoho ze společníků, 

• zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, 

• návrhem soudu. 

 

 

                                                 
14 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s.75 
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1.8.2 Zánik společnosti 
 
Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází 

její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. 

Při zrušení společnosti se k výmazu z obchodního rejstříku nevyžaduje souhlas správce 

daně podle zvláštního právního předpisu. 

1.9 Přeměny společnosti 
 

Během „života“ obchodních společností, mohou nastat situace, kdy se z různých 

důvodů (např. ekonomických, právních nebo obchodních) může stát, že je výhodné 

přebudovat dosavadní podnikovou a organizační strukturu. Výhodné může být 

například vytvořit z několika malých společností jednu velkou, čímž bude schopnější se 

prosadit na trhu. Může ale nastat i opačná situace, kdy bude výhodnější z obrovské 

společnosti udělat více malých společností, které se na trhu budou jednodušeji 

adaptovat. Řešením problémů ve společnosti může být také převzetí  společnosti někým 

jiným. 

 

Novela obchodního zákoníku z roku 2000 zavedla nový pojem „přeměny společnosti“. 

Před rokem dva tisíce byl v zákoníku ohledně této problematiky pouze § 69, který 

obsahoval pouze pár vět. V dnešní době je tato problematika zahrnuta v § 69, § 69 a – h. 

To znamená, že pojmy fúze, převodu jmění a rozdělení společnosti jsou již v zákonu 

vyřešeny.  

 

Stejně jako je v dnešní době možné vrátit proces likvidace, přeměny společnosti jsou 

taktéž vratné. Lze ji ale zrušit pouze do doby, než rejstříkový soud vydá rozhodnutí o 

povolení zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Rozhoduje zde den vydání usnesení, 

ne den zápisu. Pokud se na přeměně společnosti podílí více společností, musí 

s vrácením souhlasit všichni. 15

 

                                                 
15 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s.79 - 82 
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1.9.1 Fúze16 

 

Podle § 69a Obchodního zákoníku můžeme fúze rozdělit na dva druhy, a to na sloučení 

a splynutí. Právě odstavec jedna tohoto paragrafu řeší pojem sloučení. Odstavec 2 pak 

popisuje pojem splynutí. 

 

Sloučení 

Sloučením dochází k zániku společnosti nebo více společností (zanikající společnost). 

Zrušení těchto společností je bez likvidace, majetek těchto společností včetně práv a 

povinností přechází na jinou společnost, tzv. nástupnickou. Společníci zanikající 

společnosti v okamžiku sloučení stávají společníky společnosti nástupnické. 

 

Splynutí 

Naopak splynutím dochází k zániku dvou nebo více společnosti (rovněž se zrušením 

bez likvidace), majetek společností přechází na nově zakládanou nástupnickou 

společnost. Společníci zanikajících společnosti se stávají společníky nástupnické 

společnosti. 

 

Mohlo by se zdát, že splynutí a sloučení je stejný pojem, zásadní rozdíl je v tom, že u 

sloučení zanikají všechny společnosti vyjma nástupnické, na kterou se převádí majetek. 

U splynutí zanikají všechny společnost a majetek se převádí na novou společnost, která 

je u této příležitosti založena. Právní účinky fúze nastávají provedením zápisu do 

obchodního rejstříku. 

 

1.9.2 Převod jmění na společníka 
 
U této přeměny společnosti jde o zanikající společnost, která všechen svůj majetek na 

společníka zanikající společnosti. Na základě uzavřené smlouvy přejímá celé jmění 

(včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů). Také je zde opuštěna zásada 

stejnosti právní formy, protože přejímajícím společníkem může být jakákoliv osoba. 

Účinky převodu jmění nastávají ke dni zápisu do obchodního rejstříku. 
                                                 
16 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 69a odst. 1, 2 
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1.9.3 Rozdělení 
 
Rozdělením rozdělovaná společnost zaniká. Jejímu zániku předchází zrušení bez 

likvidace s tím, že její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

přechází na nástupnické společnosti a její společníci se stávají společníky 

nástupnických společností. Při rozdělení musí mít zanikající společnost i nástupnické 

společnosti stejnou právní formu. Při rozdělení sloučením jsou zúčastněnými 

společnostmi zanikající společnost i nástupnické společnosti. Při rozdělení se založením 

nových společností je zúčastněnou společností pouze zanikající společnost. 17

 

Podle § 69 odst. 4 známe tři druhy rozdělení:18

a) rozdělení se založením nových společností 

b) rozdělení sloučením – podobné jako u fúze sloučením, zanikající společnost se 

rozdělí do několika již existujících společností. 

c) kombinace obou předešlých  - část jmění přebírají existující společnosti a část 

jmění společnosti nově založené. 

 

1.9.4 Změna právní formy 
 
Dříve byla změna právní formy jedním ze způsobů zrušení společnosti bez likvidace. 

V dnešní době je však vnímána jako organizační změna, při níž společnost nezaniká a 

její jmění nepřechází na právního nástupce. Tento proces se nazývá transformace. 19

 

Společnost může svou právní formu změnit na jakoukoliv jinou formu společnosti. 

Právní účinky této změny nastávají ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Ke změně 

formy je vyžadována dohoda společníků notářským zápisem. Návrh ke změně 

předkládá statutární orgán společníkům. Podle obchodního zákoníku musí být tento 

návrh společníkům k dispozici po dobu jednoho měsíce před dnem, kdy se  bude o 

transformaci společnosti rozhodovat. Statutární orgán společnosti vyhotoví k návrhu 

rozhodnutí o změně právní formy písemnou zprávu, v níž odůvodní návrh z právního a 
                                                 
17 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 69c odst. 1, 2, 4 
18 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 69c odst. 4 
19 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s.87 
 

 20



ekonomického hlediska a charakterizuje právní postavení společníků po změně právní 

formy. Ve zprávě o změně právní formy se neuvádějí skutečnosti, které tvoří předmět 

obchodního tajemství společnosti nebo ovládající či ovládané osoby. V takovém případě 

musí zpráva o změně právní formy obsahovat důvody, proč nejsou tyto skutečnosti ve 

zprávě uvedeny. Zpráva o změně právní formy se nevyžaduje, má-li společnost jednoho 

společníka nebo jsou všichni společníci statutárním orgánem společnosti nebo jeho 

členem anebo všichni společníci souhlasí s tím, že zpráva o změně právní formy nebude 

zpracována. Pro souhlas platí ustanovení odstavce 2. Má-li společnost dozorčí radu, 

přezkoumá dozorčí rada návrh rozhodnutí o změně právní formy a podá o tom zprávu 

valné hromadě, která bude tento návrh schvalovat.20

 

Společnost je povinna vyhotovit ke dni zpracování změny právní formy mezitímní 

účetní závěrku, která musí být ověřena auditorem a schválena valnou hromadou, která 

bude schvalovat rozhodnutí o změně právní formy, jinak všemi společníky. Účetní 

závěrka nesmí být starší než tři měsíce počítáno ke dni, v němž bude přijato rozhodnutí 

o změně právní formy. Jestliže je výše vlastního kapitálu v účetní závěrce sestavené ke 

dni zpracování změny právní formy nižší než základní kapitál, který má mít společnost 

podle návrhu rozhodnutí o změně právní formy, není změna právní formy přípustná.  

 

Záměr přijmout rozhodnutí o změně právní formy zveřejní statutární orgán alespoň 15 

dní před přijetím rozhodnutí o změně právní formy. 

                                                 
20 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 69d odst. 1, 2, 4 
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2 Analýza problému a současné situace 

 

Ve druhé částí mé bakalářské práce se zaměřím přímo na praxi obchodních společností, 

kterými se můžeme stát v České republice. Začneme osobními společnostmi mezi které 

řadíme veřejnou obchodní společnost (v. o. s.) a komanditní společnost (k. s.). 

Pokračovat budeme s kapitálovými společnostmi – společností s ručením omezeným  

(s. r. o.) a akciovou společností (a. s.), a jejich podrobnou charakteristikou. Seznámím 

Vás s právy a povinnostmi společníků a se vztahy společností se třetími osobami. Poté 

se podíváme na rozdíly ve vedení účetnictví, výpočtu daňové povinnosti a uvedu 

základní rozdíly mezi společnostmi. 

 

 

Obchodní společnost

osobní kapitálová 

Veřejná obchodní 
společnost 
(v. o. s.) 

Komanditní 
společnost 

(k. s.) 

Společnost s ručením 
omezeným 

(s. r. o.) 

Akciová společnost 
(a. s.) 

Obrázek 2: Rozdělení obchodních společností 
 

 

 
Nyní bych ráda začala s pojmem osobní společnosti, který už jsem Vám přiblížila 

v první kapitole. Mezi osobní obchodní společnosti zařazujeme veřejnou obchodní 

společnost a komanditní společnost. U těchto společností má každý společník právo 

podílet se na obchodním vedení společnosti a jednat jménem společnosti. Vklady do 

těchto společností jsou nepovinné. Ručení za závazky společnosti je nerozdílné a 

společníci ručí celým svým majetkem. Začněme tedy s veřejnou obchodní společností. 
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2.1 Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) 
 

Jak už jsem zmínila výše, veřejná obchodní společnost se řadí mezi osobní společnosti. 

Postupně se podíváme obecně na znaky v. o. s., založení této společnosti, na práva  

a povinnosti společníků a na vztahy společnosti se třetími osobami.  

 

2.1.1 Znaky v. o. s. 
Prvním znakem veřejné obchodní společnosti je to, že je právnickou osobou, v níž 

minimální počet zakladatelů musí být dvě osoby. Tyto osoby mohou být jak 

právnickými, tak fyzickými osobami. Pokud by došlo k poklesu počtu společníku pod 

dvě osoby, tato situace by automaticky vedla ke zrušení společnosti. Maximální počet 

společníků omezen není. Dalším znakem je povinnost založení této společnosti za 

účelem podnikání. Posledním důležitým znakem je fakt, že za závazky tohoto druhu 

společnosti její společníci ručí za jejího trvání neomezeně celým svým majetkem. 21

 

2.1.2 Založení a vznik 
Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky. Jak už 

jsem upozornila v první kapitole, pravost podpisů všech společníků musí být úředně 

ověřena. Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. 

 

Podle Obchodního zákoníku, § 78 společenská smlouva musí obsahovat:22

• firmu a sídlo společnosti, 

• určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 

jména a bydliště fyzické osoby, 

• předmět podnikání společnosti. 

  

Dále smlouva bude obsahovat celou řadu ustanovení, které budou organizovat vlastní 

činnost společnosti a upraví právní postavení společníků. Společníci se také musí 

shodnout na majetku společnosti, případném prodeji podniku, nemovitostí, a také 

rozhodují o způsobu financování.  

                                                 
21 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s. 93, 94  
22 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 78 
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Poté společníci určují:  

• povinnost vytvořit vklady společníků (a v jaké lhůtě), 

• vedení společnosti, 

• rozdělování zisku mezi společníky, 

• zákaz konkurence, 

• statutární orgány společnosti, 

• lhůtu pro výpověď společníka, 

• rozdělení likvidačního zůstatku.23 

 

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci a 

přikládá se k němu společenská smlouva.24

 

2.1.3 Vztahy společnosti25 
Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou a zákonem. Ke změně 

společenské smlouvy je třeba souhlasu všech společníků (pokud společenská smlouva 

výslovně neurčí jiný poměr hlasů). Změny společenské smlouvy musí být provedeny 

písemně s úředně ověřenými podpisy.  

 

 

2.1.3.1 Práva a povinnosti společníků 
 

Vklady společníků 

Společníci nemají za zákona žádnou povinnost vkládat svůj podíl. Může tak však 

stanovit společenská smlouva. Může jít jak o peněžitě, tak o nepeněžité vklady. Pokud 

je společník v prodlení se splácením peněžitého vkladu, zákon ukládá úrok z prodlení 

ve výši 20 % p. a. z dlužné částky. Pokud se jedná o nepeněžitý vklad, zákon žádné 

sankce neukládá, ale opět to může být součástí společenské smlouvy. Vklady se stávají 

                                                 
23 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s. 98 - 100 
24 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 78 
25 DĚDIČ J. a kol. Právo v podnikání 2. 1998. s. 137 - 143 
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majetkem společnosti a v případě likvidace společnosti mají společníci přednostní právo 

na vrácení jejich vkladu.  

 

Vedení společnosti 

Pod vedením společnosti si můžeme představit provádění základních hospodářských 

činností a rozhodování záležitostí uvnitř společnosti, jednoduše řešení denních 

provozních záležitostí. U v. o. s. je k vedení společnosti oprávněn každý společník, míru 

vedení pak určuje společenská smlouva. Pokud vede společnost pouze jeden společník, 

mělo by se ve společenské smlouvě určit, zda je toto rozhodnutí odvolatelné či 

neodvolatelné. Pokud to neurčuje, bere se rozhodnutí za odvolatelné. K odvolání 

pověření je potřeba souhlas ostatních společníků. Pokud je rozhodnutí neodvolatelné, 

může ho soud odvolat, a to pokud pověřený společník porušuje své povinnost 

podstatným způsobem. Po odvolání je, až do pověření jiného společníka, k vedení 

společnosti oprávněn každý ze společníků. Pověřený společník informuje ostatní o běhu 

společnosti a každý z nich má právo nahlížet do všech dokladů. 

 

Podíl na zisku 

Každý ze společníků má právo na podíl na zisku, který se dělí rovným dílem (pokud 

společenská smlouva nestanoví jinak). Tento podíl je splatný uplynutím tří měsíců od 

schválení roční účetní závěrky. Společnost nemůže vytvářet fondy ze zisku (zejména 

rezervní fondy), nevylučuje se však tvorba kapitálových fondů. 

 

Podíl na ztrátě 

Stejně jako u podílu na zisku se podíl na ztrátě dělí rovným dílem (pokud společenská 

smlouva nestanoví jinak). Buď se může o podíl na ztrátě snížit vklad společníka do 

společnosti nebo ztrátu uhradí společník ze svého majetku. Pokud společník nezaplatí 

ztrátu, budou mu naúčtovány úroky z prodlení. 

 

Vystoupení ze společnosti 

U osobní formy obchodní společnosti může společník vystoupit (ale také vstoupit) do 

společnosti pouze se změnou společenské smlouvy (písemnou formou s úředně 

ověřenými podpisy). Vystoupení společníka není umožněno u společnosti, kde jsou 
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pouze dva společníci, respektive to umožněno je, ale z důvodu povinnosti minimálního 

počtu dvou účastníků by v případě vystoupení společníka, společnost zanikla. 

 

Podíl na likvidačním zůstatku 

V případě zániku účasti má každý společník právo na majetkové vypořádání. Účast 

společníka ve společnosti může zaniknout následujícím způsobem: 

• vystoupení ze společnosti, 

• výpověď společenské smlouvy, 

• smrt společníka – FO, 

• zánik společníka – PO, 

• konkurz na majetek společníka nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu 

pro nedostatek majetku, 

• zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. 

 

Zákaz konkurence 

Žádný ze společníků nesmí bez svolení ostatních podnikat v předmětu podnikání 

společnosti. Tento zákaz platí pro osobní společnosti, z důvody osobní účasti společníka 

ve společnosti. Společenskou smlouvou však můžeme tento zákaz rozšířit, zúžit či úplně 

vyloučit. 

 

2.1.3.2 Vztahy ke třetím osobám 
 
 
Jednání jménem společnosti 

Veřejná obchodní společnost nemusí oproti kapitálovým společnostem ze zákona 

vytvářet žádné orgány. Zde místo orgánů rozhodují dohody společníků. Společníci si 

určí, který (popř. kteří) z nich mají právo jednat za společnost. Mohou to být taky 

všichni, v tomto případě mluvíme o „kolektivním statutárním orgánu“. Zde může být 

statutárním orgánem pouze společník – fyzická osoba. Pokud je společníkem právnická 

osoba, jedná za ní její statutární orgán. Třetí osoba může zastupovat v. o. s. pouze 

v případě zmocnění – prokury – ta je sepsána písemně a prokurista je zapsán do 

Obchodního rejstříku. Může se také jednat o zmocnění při provozu podniku – osoba je 

pověřena určitou činností v podniku. K tomuto zmocnění však není třeba plné moci. 
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Ručení společníků 

Slouží k zajištění závazků společnosti, pokud společnost není schopná je splácet. Ve  

v. o. s. ručí společníci „veškerým svým majetkem společně a nerozdílně (solidárně)“. 

Po zániku společnosti ručí společníci stejně jako při jejím trvání (samozřejmě pod 

podmínkou, že v době zániku byli jejími společníky). Pokud se společnost ruší 

s likvidací, ručí společníci do výše svého podílu na likvidačním zůstatku. Pokud do 

společnosti přistoupí společník, ručí i za závazky vzniklé před jeho přistoupením, může 

se však po ostatních dožadovat náhrady. Společník, jehož účast zanikla za trvání 

společnosti, ručí pouze za závazky, který vznikly před zánikem jeho účasti. Pro 

přehlednost je ručení společníků uvedeno v tabulce.  

 
Tabulka 1: Ručení společníků ve veřejné obchodní společnosti 
 

Společník Ručení 

Společník 
Ručí celým svým majetkem – neomezeně 

a nerozdílně 

Přistoupil během trvání společnosti 
Ručí i za závazky vzniklé před jeho 

přistoupením 

Odešel během trvání společnosti 
Ručí za závazky vzniklé před zánikem 

jeho účasti 
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2.2 Komanditní společnost (k. s.) 
 

2.2.1 Znaky k. s.  
 
Komanditní společnost patří spolu s veřejnou obchodní společností mezi osobní 

společnosti. Je mezi nimi ale zásadní rozdíl a to v tom, že v komanditní společnosti 

existují dva druhy společníků. Prvním druhem jsou komplementáři – ti jsou totožní se 

společníky v. o. s. – jsou přítomní ve společnosti a ručí za její závazky. Další jsou 

komanditisté, kteří mají jedinou povinnost, a tou je povinný vklad do společnosti. 

Nejsou povinni se osobně podílet na chodu firmy a i jejich ručení je pouze omezené.26

 

2.2.2 Založení a vznik27 
 
Komanditní společnost se zakládá společenskou smlouvou. Ta musí podle Obchodního 

zákoníku § 94 obsahovat následující údaje: 

 

• firmu a sídlo společnosti, 

• určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby 

nebo jména a bydliště fyzické osoby, 

• předmět podnikání, 

• určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté, 

• výši vkladu každého komanditisty. 

 

Firma společnosti musí obsahovat označení "komanditní společnost", postačí však 

zkratka "kom. spol." nebo "k. s.". Obsahuje-li firma společnosti jméno komanditisty, 

ručí tento komanditista za závazky společnosti stejně jako komplementář. 

 

Návrh na zápis komanditní společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni 

společníci a přikládá se k němu společenská smlouva. 

 

                                                 
26 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s. 135 - 137 
27 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 94 
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2.2.3 Vztahy společnosti 
 

2.2.3.1 Práva a povinnosti společníků28 

 

Vklady společníků 

V této osobní společnosti je v případě komplementářů vklad společníka nepovinný. Ale 

v případě komanditistů musí vklad společníka činit minimálně 5 000,- Kč. Vklad je 

povinen splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak po vzniku společnosti, 

popřípadě po vzniku své účasti na společnosti. 

 

Vedení společnosti 

K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři. V ostatních 

záležitostech rozhodují komplementáři společně s komanditisty většinou hlasů. Každý 

společník má jeden hlas (pokud společenská smlouva nestanoví jinak). Komanditista je 

oprávněn nahlížet do účetních knih a účetních dokladů společnosti a kontrolovat tam 

obsažené údaje. Má právo na vydání stejnopisu účetní závěrky a právo požadovat od 

komplementářů informace o záležitostech společnosti. 

 

Podíl na zisku 

Zisk se dělí na dvě části – část připadající komplementářům a část připadající 

komanditistům. Pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak, dělí se na 

poloviny. Část komanditistů se mezi komanditisty rozdělí v poměru splacených vkladů. 

Část komplementářů se dělí rovným dílem. 

 

Podíl na ztrátě 

Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem.Komanditisté jsou 

povinni podílet se na úhradě ztráty pokud tak stanoví smlouva.  

 

Vystoupení ze společnosti 

Jakákoliv změna v osobě společníka je možná jen formou změn společenské smlouvy. 

Právo na vystoupení ze společnosti má pouze komplementář. Členství komplementáře 

                                                 
28  Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 100 

 29



je nepřevoditelné. Smlouva může stanovit, že k vystoupení komplementáře není 

zapotřebí souhlasů všech společníků. Vystoupení je ale možné pouze v případě, že ve 

společnosti po odchodu zůstane minimálně ještě jeden komplementář. Naopak 

komanditista nemůže ze společnosti vystoupit. Bylo by to možné pouze se souhlasem 

všech společníků. Komanditista také může požádat soud o zrušení své účasti na 

společnosti. Pokud mu je vyhověno, má právo na vypořádací podíl. 

 

Podíl na likvidačním zůstatku 

Komanditisté i komplementáři, kterým zanikla účast na společnosti, mají právo na 

vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku 

 

Zákaz konkurence 

Ze zákona se tento zákaz vztahu pouze na komplementáře. Ti bez souhlasu ostatních 

nemohou podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to z důvodu osobní účasti 

komplementářů na společnosti. Avšak tento zákaz se může smlouvou rozšířit, zúžit 

nebo také úplně vyloučit. 

 

Převod podílu 

Při převodu podílu na komanditistu, se navýší jeho vklad i podíl. Při převodu podílu na 

komplementáře narážíme na problém. Pokud nyní bude mít komplementář podíl, 

nebude se jednat o komanditistu? Vzhledem k tomu, že zákon umožňuje, aby tento 

společník vložil vklad, je to na dohodě. Ale ve smlouvě musí být výslovně určeno o 

jaký druh společníka se jedná. To jsme mluvili o převodu podílu, nyní se podíváme na 

podobný pojem – přechod. Zde se jedná například o přechod na dědice společníka. To 

je ale umožněno pouze se zakotvením ve smlouvě. 

 

2.2.3.2 Vztahy ke třetím osobám29 
 

Statutární orgán 

Jak víme, komanditní společnost je společností osobní, tudíž ze zákona nemusí vytvářet 

orgány. Takže tu úlohu, kterou u kapitálových společností zaujímá valná hromada, u 

                                                 
29 DĚDIČ J. a kol. Právo v podnikání 2. 1998. s. 164 - 166 
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osobních společností zaujímají všichni společníci a jejich společná dohoda. Právo jednat 

s třetími osobami mají však pouze komplementáři, a to i každý samostatně. Je tady také 

možnost tzv. kolektivního statutárního orgánu“ – takto se nazývá činnost, kdy se třetími 

osobami jednají všichni komplementáři najednou. Statutární orgán je oprávněn ke všem 

úkonům, které se týkají činnosti společnosti. Omezení tohoto orgánu jednat, stanovené 

společenskou smlouvou, je na třetí osoby neúčinné. Tímto orgánem může být pouze 

tuzemská fyzická osoba. Pokud je komplementářem osoba zahraniční, musí mít na 

území ČR trvalý pobyt. Pokud je komplementářem osoba právnická, jedná za k. s. 

statutární orgán této PO. Dojde-li k situaci, že jedná komanditista, takovéto jednání je 

závazné a považuje se za stejné jednání, jakoby jednal komplementář. Nastane-li tato 

situace, komanditista ručí celým svým majetkem, a to i v případě, že už splatil svůj 

vklad. Tato skutečnost musí být zapsána do Obchodního rejstříku.  

 

Ručení společníků 

Ručení společníků k. s. je dáno zákonem, avšak společenská smlouva může toto ručení 

zúžit, vyloučit či rozšířit. Rozsah ručení se dělí na ručení pro komanditisty a 

komplementáře. Vzhledem k tomu, že komanditisté vkládají do společnosti svůj podíl 

povinně ze zákona, ručí omezeným způsobem (tedy do výše svého nesplaceného 

vkladu). Po zániku společnost ručí komanditista do výše svého podílu na likvidačním 

zůstatku, nejméně však ve stejném rozsahu jako za trvání společnosti. A 

komplementáři, kteří nemají povinnost vkladu, ale mají právo disponovat se 

společností, ručí solidárně celým svým majetkem. A to jak za trvání společnosti, tak i 

po zániku. Komplementář, jehož účast zanikla již za trvání společnosti, ručí je za 

závazky před zánikem této účasti.  

Jak už bylo dříve zmíněno, ručení komanditisty se mění v případě, že: 

• uzavřel jménem k. s. smlouvu bez zmocnění komplementáře, 

• obchodní jméno společnosti obsahuje jméno komanditisty. 

V těchto případech se komanditistovo ručení mění na ručení stejné jako má 

komplementář. 
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2.3 Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 
 

2.3.1 Znaky s. r. o.  
 
Společnost s ručením omezeným je sice kapitálovou společností, ale oproti akciové 

společnosti vykazuje také znaky osobních společností. Můžeme ji zde zařadit zejména 

co se týká společenské smlouvy – její změny a smlouva může společníky zavazovat 

např. k uskutečňování účelu podnikání. Z toho můžeme vyvodit, že společnost 

s ručením omezeným využívá výhod obou typů společností – výhodou kapitálových 

společností je, že nepřebírají neomezené ručení a výhodou osobních zase, že nejsou své 

společnosti odcizeni, tak jak je to u akciové společnosti. Výše základního kapitálu musí 

činit minimálně Kč 200 000,- a každý společník musí vložit minimálně Kč 20 000,-.30

 

2.3.2 Založení a vznik31 

 

Společnost s ručením omezeným se zakládá stejně jako u všech společností 

společenskou smlouvou V tomto případě i zakladatelskou listinou, protože zakládající 

společník může být pouze jeden. Tato smlouva musí obsahovat alespoň: 

 

• firmu a sídlo společnosti, 

• určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 

jména a bydliště fyzické osoby, 

• předmět podnikání, 

• výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a 

lhůty splácení vkladu, 

• jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

• jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

• určení správce vkladu, 

• jiné údaje, které vyžaduje tento zákon. 
                                                 
30 BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným od roku 2003. 2003, s. 9 
31 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 105, 107- 110 
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Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní 

organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské 

smlouvě. 

 

Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", postačí 

však zkratka "spol. s r. o." nebo "s. r. o." 

 

Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Společnost s 

ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo 

jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může 

být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Společnost může 

mít nejvíce padesát společníků. 

 

 

2. Získání 
průkazu 

podnikatelského 
oprávnění

4. Zápis 
společnosti do 
Obchodního 
rejstříku 

1. uzavření 
společenské 
smlouvy (popř. 
zakladatelské 
listiny) 

3. Splacení 
příslušné části 

základního 
kapitálu

Obrázek 3: Kroky při vzniku společnosti s ručením omezeným 
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2.3.3 Vztahy společnosti 

2.3.3.1 Práva a povinnosti společníků 

 

Vklady společníků 

Spodní hranice vkladů společníků u této společnosti je Kč 20 000,-  a musí být dělitelná 

tisícem. Podmínky a lhůtu splácení určuje primárně společenská (zakladatelská) 

smlouva. Zákon však stanovuje následující body, které musí být dodrženy: 

• před vznikem společnosti musí být na každý peněžitý vklad splaceno 30 % a 

celková hodnota splacených vkladů (jak peněžitých, tak nepeněžitých) musí být 

alespoň Kč 100 000,-, 

• nesplacené vklady je nutno splatit nejpozději do pěti let od vzniku společnosti, 

• povinnosti splatit vklad nemůže být společník zproštěn.32 

 

Vedení společnosti 

Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na 

valné hromadě.. Společníci mají zejména právo požadovat od jednatelů informace o 

záležitostech společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené 

údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce.33

 

Podíl na zisku 

Právo na podíl na zisku patří mezi základní práva společníků. Tento nárok mají na část 

zisku, kterou určí valná hromada k rozdělení. Společníci se o tuto částku dělí poměrem 

určeným ve společenské smlouvě. Nárok na něj vzniká uplynutím tří měsíců od 

usnesení valné hromady. Společníci mohou svůj podíl na zisku využít ke splacení svých 

nesplacených vkladů. Podíl na zisku se zdaňuje podle ZDP (§ 36 odst. 1 písm. b) 

patnácti procenty. 34

 

Vystoupení ze společnosti 

Každý společník má právo na vystoupení ze společnosti. Nemohou však požadovat na 

společnosti vrácení vkladu. 
                                                 
32 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.  Kurs obchodního práva. 2005. s. 181 
33 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 122 
34 DĚDIČ J. a kol. Právo v podnikání 2. 1998. s. 198 
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Právo na vypořádací podíl 

Jak už jsem zmínila výše, společníci nemají při vystoupení ze společnosti právo na 

vrácení vkladu, mají však právo na vypořádací podíl. A to v případě, že jeho účast na 

společnosti zanikla z důvodu: 

• vyloučení, 

• zrušení jeho časti na společnosti soudem, 

• prohlášení konkurzu na jeho majetek, 

• dohody o ukončení účasti.35 

 

Zákaz konkurence 

Tento zákaz u s. r. o.  má působnost na jednatele a členy dozorčí rady. Ve smlouvě 

můžeme určit, do jaké míry se tento zákaz vztahuje na ostatní společníky.  

Jednatel a člen dozorčí rady nesmí: 

• vlastním jménem uzavírat obchody, jež souvisí s podnikatelskou činností 

společnosti, 

• zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti, 

• účastnit se  u jiné společnosti podnikání jako společník s neomezeným ručením, 

• být statutárním orgánem jiné právnické osoby s podobným předmětem 

podnikání, na jejímž podnikání se společnost účastní.36 

 

2.3.3.2 Vztahy ke třetím osobám 

 

Ručení společníků 

Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 

 

 

 

                                                 
35 DĚDIČ J. a kol. Právo v podnikání 2. 1998. s. 200 
36 DĚDIČ J. a kol. Právo v podnikání 2. 1998. s. 217 
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2.3.4 Orgány společnosti 
 
Jednatel 

Statutárním orgánem s. r. o. je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více je 

oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně. K rozhodnutí o 

obchodním vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, se vyžaduje souhlas 

většiny jednatelů. Jednatelé nesou veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, 

vedení účetnictví a povinnosti vůči úřadům. Pro jednatele platí zákaz konkurence, který 

již nelze podle novely obchodního zákoníku zmírnit. Jednatele jmenuje valná hromada z 

řad společníků nebo jiných fyzických osob.37

 

Valná hromada38

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti patří: 

• schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem, 

• schvalování řádné mimořádné, mimořádné účetní závěrky, rozdělení zisku a 

úhrady ztrát, 

• schvalování stanov a jejich změn, 

• rozhodování o změnách ve společenské smlouvě, 

• rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, 

• jmenování, odvolání a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady, 

• rozhodnutí o vyloučení společníka, 

• jmenování, odvolání a odměňování likvidátora, 

• rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 

• schválení o zastavení podniku, 

• rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní 

formy, 

• schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém 

společenství a jejich změn. 

 

 

                                                 
37 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 133 - 135 
38 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 125- 127 
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Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží do působnosti 

jiného orgánu. Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v 

zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být 

jednatel nebo člen dozorčí rady společnosti.  

 

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 

polovinu všech hlasů, nevyžaduje-li společenská smlouva vyšší počet hlasů. Každý 

společník má jeden hlas na každých 1 000 Kč svého vkladu, neurčuje-li společenská 

smlouva jiný počet hlasů. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů 

přítomných společníků.  

 

K rozhodnutím o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň 

dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, o těchto rozhodnutích musí být pořízen 

notářský zápis.  

 

Společník nemůže vykonávat hlasovací právo, jestliže: 

• valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu, 

• valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho 

vyloučení, 

• valná hromada rozhoduje, zda mu má být poskytnuta výhoda nebo prominuto 

splnění povinností, anebo zda má být odvolán z funkce orgánu nebo člena 

orgánu společnosti pro porušení povinnosti při výkonu funkce, 

• je v prodlení se splacením vkladu, 

• v dalších případech stanoví zákon. 

 

 

Společníci, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou projevit svůj souhlas s 

navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu. Souhlas společníka 

musí být společnosti doručen ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, v němž se konala nebo 

měla konat valná hromada. Jestliže je usnesení valné hromady přijato, oznámí jednatelé 

písemně do 14 dnů jeho přijetí všem společníkům.  
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Valná hromada je svolávána jednateli nejméně jednou za rok. Valná hromada, která 

schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od 

posledního dne účetního období. Termín a program valné hromady se oznámí 

společníkům ve lhůtě určené společenskou smlouvou, jinak nejméně 15 dnů přede dnem 

jejího konání, a to písemnou pozvánkou. Valná hromada zvolí svého předsedu a 

zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený 

společník. Sčítání hlasů provádí předsedající.  

 

Jednatel je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady a zaslat jej na 

náklady společnosti bez zbytečného odkladu všem společníkům. Zápis podepisuje 

předseda valné hromady a zapisovatel.  

 

Dozorčí rada39

Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva. 

Dozorčí rada: 

• dohlíží na činnost jednatelů, 

• nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje obsažené 

údaje, 

• přezkoumává řádnou, mimořádnou účetní závěrku  návrh na rozdělení zisku 

nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, 

• podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, 

• svolá valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. 

 

Člen dozorčí rady: 

• je volen valnou hromadou, 

• nemůže být zároveň jednatelem společnosti, 

• musí být minimálně tři, 

• vztahuje se na něj zákaz konkurence, 

• je oprávněn se účastnit valné hromady. 

 

 
                                                 
39 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 137 - 140 
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2.4 Akciová společnost (a. s.) 
 

2.4.1 Znaky a. s.  
 
Akciová společnost je společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií 

v určitě jmenovité hodnotě. Základní kapitál akciové společnosti může být dvojího 

druhu. A to buď s veřejným úpisem akcií, kde je minimální základní kapitál 

20 000 000,- Kč, nebo bez veřejného úpisu akcií, v tom případě je povinný základní 

kapitál v hodnotě 2 000 000,- Kč. Nyní Vám vysvětlím pojem akcie a akcionář, které 

jsou u a. s. velice důležité.40

 

Akcie 

Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel vložil určitý majetkový podíl do 

společnosti. Akcionář má svá práva, například podílet se na zisku a řídit společnost tím, 

že je oprávněn hlasovat na valné hromadě, případně se podílet na likvidačním zůstatku 

společnosti v případě likvidace. Velkou výhodou akcií pro akcionáře je, že za závazky 

společnosti  neručí. 

 
Akcionář 

V praxi se objevuje problém, zda je akcionář opravdu společníkem jako takovým, 

protože akcionář má zcela jiné postavení ke společnosti na rozdíl od společníků ve 

veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným a také odlišné postavení 

od komplementářů a komanditistů v komanditní společnosti. Velkou výhodou akcionářů 

je to, že za trvání společnosti neručí za závazky společnosti. 41

 

2.4.2 Založení a vznik42 
 
Akciová společnost může vzniknout dvojím způsobem. A to: 

• založením nové společnosti, která se zapíše do obchodního rejstříku, 

                                                 
40 ČERNÁ S. Obchodní právo 3. 2006 str. 18, 19  
41 DĚDIČ J. a kol. Právo v podnikání 2. 1998. s. 233 
42 ČERNÁ S. Obchodní právo 3. 2006 str. 41, 42 
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• přeměnou jiné obchodní společnosti (tzn. změnou právní formy společnosti). 

Nejčastější takovouto přeměnou je přeměna společnosti s ručením omezeným na 

akciovou společnost. Jde o s. r. o., které chtějí zahájit svou podnikatelskou 

činnost na kapitálovém trhu. Tuto možnost mají samozřejmě i osobní 

společnosti, které chtějí vyloučit osobní ručení za případný neúspěch 

společnosti. Jedná se o tzv. odvozený vznik akciové společnosti.  

 

Zakladateli akciové společnosti mohou být buď dvě fyzické osoby nebo také jedna 

právnická osoba. Zakladatelem a. s. však může být i stát, protože má stejné postavení 

jako právnická osoba.  

 

Založení a. s. oproti založení ostatních obchodních společnosti může být dvojí: 

• jednorázově - takto se zakládají všechny ostatní obchodní společnosti – u a. s.  

je o založení bez veřejného úpisu akcií – zakladatelé upíší všechny své akcie 

sami a pokryjí tak celý navrhovaný základní kapitál. 

• postupně  - zakladatelé upíší pouze část akcií a zbytek nabídnou k upsání 

veřejnosti.  

Akciová společnost je tedy založena uzavřením zakladatelské smlouvy (listiny) nebo 

rozhodnutím valné hromady, pokud by šlo o založení postupné.43

 

2.4.3 Založení a. s. bez veřejného úpisu akcií (jednorázově)44 
Tento způsob založení se velmi neliší od založení společnosti s ručením omezeným. 

Akcionáři pokryjí celou částku základního kapitálu, žádný zásah veřejnosti se do 

základního kapitálu nepromítá, nejsou použity cizí zdroje. V tomto případě je minimální 

základní kapitál 2 000 000,- Kč.   

Zakladatelská smlouva musí v tomto případě obsahovat: 

 

a) náležitosti uvedené v § 163 odst. 1 Obchodního zákoníku. Podle knihy 

Obchodní právo 3 Stanislavy Černé lze tyto náležitosti rozdělit do čtyř skupin:  

                                                 
43 ČERNÁ S. Obchodní právo 3. 2006 str. 41, 58, 60 
44 ČERNÁ S. Obchodní právo 3. 2006 str.  58 - 60 
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• údaje o zakládané společnosti (firma, sídlo, předmět podnikání, výše 

navrhovaného základního kapitálu), 

• údaje o emitovaných akciích (počet, menovitá hodnota, podoba, forma, druh, 

případná omezení převoditelnosti), 

• povinnosti zakladatelů při splácení akcií (kolik akcií zakladatel upisuje, za jaký 

emisní kurs, způsob a lhůta splacení emisního kursu, vklad), 

• organizační údaje (výše nákladů na založení společnosti a ručení správce 

vkladů). 

 

b) rozhodnutí založeni společnost, 

c) souhlas se stanovami, 

d) jména, příjmení a další údaje o osobách, které budou členy orgánů, 

e) v případě vkládání nepeněžitých vkladů souhlas s jejich předměte a hodnotou 

podle znaleckého posudku, údaje o akciích, jež mají být vkladateli vydání jako 

protiplnění. 

 

Z této smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že zakladatelé pokryjí svými akciemi celý 

základní kapitál. Tudíž se nemusí konat ustavující valná hromada, která by u 

postupného založení byla potřeba. Pokud je zakladatelská smlouva uzavřena ve formě 

notářského zápisu, může být pokladem pro zápis společnosti do obchodního rejstříku. 

 

2.4.4 Založení  a. s. s veřejným úpisem akcií (postupně)45 
Tento druh založení má několik kroků. Krok, který u jiných společností stačí k založení, 

tedy uzavření zakladatelské smlouvy, je zde pouze krokem prvním a ne jediným. Nyní 

Vám zde uvedu postupně všechny kroky: 

1) uzavření zakladatelské smlouvy, 

2) splnění formalit předcházejících veřejné nabídce akcií – zde patří například 

vypracování prospektu cenného papíru, předat tento prospekt ke schválení a 

uveřejnit ho, 

                                                 
45 ČERNÁ S. Obchodní právo 3. 2006 str. 60 - 62 
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3) veřejná nabídka akcií – ta se může uskutečnit až po provedení druhého kroku a 

také musí být zakladatelská smlouva již neměnná. Veřejnou nabídku můžeme 

vlastně chápat jako veřejný návrh na uzavření smlouvy, 

4) upisování akcií – při upisování akcií dochází k zápisu do listiny upisovatelů, 

5) rozhodnutí ustavující valné hromady - ta se může konat v případě, že: 

• byly upsány akcie v hodnotě základního kapitálu, 

• bylo zaplacena alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií (tedy 30 % 

základního kapitálu), 

• tato valná hromada byla řádně sjednána zakladateli. 

Tato valná hromada poté rozhoduje o založení společnosti, o jejich stanovách, zvolí 

orgány (členy dozorčí rady a představenstva), schválí předměty případných 

nepeněžitých vkladů. 

 

Akciová společnost stejně jako ostatní společnosti vzniká dnem, ke kterému byla 

zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být 

podán do 90 dnů od založení společnosti. Předpoklady, které jsou nutné pro zápis jsem 

již zmínila výše.  

2.4.5 Vztahy společnosti46 
2.4.5.1 Práva a povinnosti akcionářů 

 

Účast na valné hromadě a hlasovací právo 

Každý z akcionářů má právo se účastnit valné hromady a hlasovat na ni. Akcie se 

stejnou jmenovitou hodnotou mají stejný počet hlasů. Odejmout toho právo může 

společnost akcionáři pouze za podmínek stanovených zákonem.  

 

Podíl na zisku 

U akciové společnosti je podílem na zisku akcionáře tzv. dividenda, která je schválená 

valnou hromadou. Výše této dividendy se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcie 

k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.  

 

                                                 
46 DĚDIČ J. a kol. Právo v podnikání 2. 1998. s. 265 - 267 
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Ze zisku schváleného valnou hromadou můžou  být vyplaceny i tzv. tantiémy – to jsou 

podíly na zisku vyplacené členům dozorčí rady a představenstva. 

 

Podíl na likvidačním zůstatku 

Toto akcionářské právo vyplývá přímo ze zákona. Nárok na vyplacení tohoto zůstatku 

vzniká akcionáři vrácením listinných akcií. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi 

akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Zůstatek může být rozdělen teprve 

po uspokojení závazků všem věřitelům. 

 

2.4.5.2 Vztahy ke třetím osobám 

Ručení za společnost 

Jak už jsem napsala výše, velkou výhodou akcionářů je, že neručí za závazky 

společnosti. 

 

2.4.6 Orgány společnosti 

Valná hromada47

Valná hromada akciové společnosti přijímá rozhodnutí, které se netýkají běžného chodu 

společnosti. Zpravidla se koná jednou za rok, čímž je trochu znevýhodněná oproti jiným 

orgánům společnosti. Této valné hromadě konané jednou za rok říkáme řádná, která 

musí proběhnout nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Dále 

známe pojem mimořádná valná hromada, která se svolává v případě, že to vyžadují 

zájmy společnosti. Může ji svolat představenstvo, její člen a to například v případě, že 

představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nebo představenstvo nesvolalo 

valnou hromadu, ačkoliv se tak mělo stát. Pro svolání valné hromady je potřeba 30 dní 

před jejím konáním uveřejnit pozvánku a to odesláním na adresy akcionářů.  

 

Valná hromada má vnitřní působnost, protože nemá oprávnění jednat jménem 

společnosti Účast akcionářů na valné hromadě je jejich právem a nezáleží na druhu, 

formě, podobě či jmenovité hodnotě akcií. Buď se účastní osobně nebo pověří jinou 

osobu, která však musí mít plnou moc akcionáře. 

 
                                                 
47 ČERNÁ S. Obchodní právo 3. 2006 str. 221 - 232 
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Valná hromada rozhoduje o základních otázkách společnosti jako je: 

• změna stanov, 

• zvyšování či snižování základního kapitálu, 

• vydávání dluhopisů, 

• volba a odvolání členů představenstva, 

• volba a odvolání členů dozorčí rady, 

• schválení účetní závěrky, 

• rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, 

• stanovení tantiém, odměňování členy orgánů společnosti, 

• zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, určení výše 

jeho odměny a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, 

• přeměny společnosti, 

• schvalování smluv, 

• uzavření smlouvy o převodu či nájmu podniku. 

 

Stanovy mohou rozšířit působnost valné hromady, tzn. že stanovy mohou určit práva 

valné hromady nad rámec stanovený obchodním zákoníkem, nemohou je však zúžit. 

 

Valná hromada je usnášeníschopná pokud jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 

minimálně 30 % základního kapitálů v akciích. Stačí prostá většina hlasů, stanovy však 

mohou určit i vyšší. 

 

Představenstvo48

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti a jedná jménem této 

společnosti, a to každý člen představenstva zvlášť. Jména členů představenstva se 

zapisují do Obchodního rejstříku. 

 

 

 

 

 
                                                 
48 ČERNÁ S. Obchodní právo 3. 2006 str. 233 – 260 
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Představenstvo je povinno předkládat valné hromadě: 

• vedení účetnictví a účetní závěrku, 

• zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku (tato zpráva je 

součástí výroční zprávy). 

 

Členové představenstva: 

• jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, 

• jejich funkční období nesmí přesáhnout pět let, 

• pokud odstoupí, je odvolán či zemře, musí do 3 měsíců být zvolen nový člen, 

• musí být min. tři (pokud nejde o a. s. s jedním akcionářem), 

• volí svého předsedu, 

• se řídí zásadami a pokyny valné hromady, 

• jsou povinni zachovávat mlčenlivost, 

• kteří odpovídají za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, 

• může být pouze FO, která dosáhla věku 18 let, způsobilá k právním úkonům, 

bezúhonná, 

• nesmí podnikat ve stejném oboru podnikání, 

• zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 

• vykonávat činnost statutárního orgánu nebo jeho člena nebo jiného orgánu 

společnosti se stejným předmětem podnikání. 

.  

O průběhu zasedání představenstva se pořizují zápisy podepsané předsedou 

představenstva a zapisovatelem. V tomto zápisu musí být uvedeni členové, kteří 

hlasovali proti jednotlivým usnesením či se zdrželi hlasování. 
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Dozorčí rada49

Tento orgán dohlíží na výkon působnosti představenstva 

 

Dozorčí rada: 

• přezkoumává účetní závěrku, 

• přezkoumává návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, 

• předkládá svá vyjádření valné hromadě, 

• svolává valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti, 

• určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy, 

• musí mít min. 3 členy a počet jejich členů musí být dělitelný třemi, 

• jednu třetinu volí zaměstnanci a dvě třetiny valná hromada. 

 

Členové dozorčí rady: 

• mohou nahlížet do všech dokladů, 

• kontrolují, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny, 

• kontroluje, zda společnost jedná v souladu se stanovami, právními předpisy a 

pokyny valné hromady, 

• jsou voleni na určenou dobu a to max. 5 let, 

• nesmí být zároveň členem představenstva či prokuristou, 

• volený zaměstnanci může být odvolán, 

• se účastní valné hromady. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 197 - 201 
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2.5 Tichý společník50 

Další možností společníka je být společníkem tichým. Jde o osobu, která poskytuje 

podnikateli určitý vklad a podílí se jím na jeho podnikání a dostává svůj podíl tichého 

společníka z výsledku podnikání. Podnikatel je povinen zaplatit tichému společníkovi 

část čistého zisku po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu. Smlouva o 

tichém společenství musí mít písemnou formu a rozsah účasti na zisku a ztrátě musí být 

stejný. Tichý společník může vkládat peněžní částku, právo, věci nebo jinou 

majetkovou hodnotu. Tento vklad je povinen předat v době smluvené. Tímto vkladem 

se vlastníkem věci stává podnikatel, avšak s výjimkou nemovitostí, ke kterým je 

oprávněn k užívání pouze po dobu smlouvy.  

 

Tichý společník může nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů týkajících se 

podnikání, na němž se účastní. Je oprávněn požadovat stejnopis účetní závěrky. Pro 

určení podílu na výsledku podnikání  tohoto společníka je určující účetní závěrka. Na 

tento podíl má nárok do 30 dnů od vyhotovení účetní závěrky. O podíl na ztrátě se 

zkracuje vklad tichého společníka. O podíl na zisku v dalších letech se snížený vklad 

zvyšuje a nárok na podíl na zisku vzniká společníku po dosažení původní výše vkladu. 

 

 Účast tichého společníka na podnikání zaniká: 

• uplynutím doby na kterou byla uzavřena, 

• výpovědí, nebyla-li smlouva uzavřena na dobu určitou, 

• dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu, 

• ukončením podnikání, na něž se smlouva vztahuje, 

• prohlášením konkursu na majetek podnikatele nebo zamítnutím insolvenčního 

návrhu na majetek podnikatele pro nedostatek majetku, 

• prohlášením konkursu na majetek tichého společníka. 

 

Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, lze smlouvu vypovědět nejpozději šest 

měsíců před koncem kalendářního roku. Podnikatel je povinen vrátit tichému 

společníkovi vklad zvýšený nebo snížený o jeho podíl na výsledku podnikání. 

                                                 
50 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (v aktuálním znění), § 673 - 681 
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2.6 Vypočet daně 

V této podkapitole porovnám výši a postup daňové povinnosti u všech obchodních 

společnosti. Mým zdrojem pro tuto podkapitolu byly přednášky předmětu Daň z příjmu 

právnických osob pana Ing. Pavla Sviráka Dr. a zákon č. 586/1992 Sb. ZDP. 

2.6.1 Princip určení základu daně a daňové povinnosti 
 
 

 
Obrázek 4: Schéma výpočtu daňové povinnosti 

Výsledek hospodaření (VH)

1. základ daně

Úprava dle § 23 – 33 

2. základ daně
Dary § 20 

3. základ daně

Odčitatelné položky § 34 

Zaokrouhlení na 1000 Kč dolů 

4. základ daně
Sazba daně § 21 

DAŇ
Slevy na dani § 35 

Výsledná daňová povinnost

 
 
Výsledek hospodaření snížíme o položky, které musíme být schopni prokázat. Jedná se 

o tzv. “plus mínus“ položky. Najdeme je v § 23 – 33 Zákona o dani z příjmů. Tím 

dostaneme 1. základ daně, o kterého odečteme odčitatelné položky a vznikne nám 2. 

základ daně, který snížíme o dary, tím vznikne 3. základ daně. 4. základ daně vznikne 

zaokrouhlením na 1000 Kč dolů. Poté podle § 21 vypočteme daň. Od této daně 

odečteme slevy podle § 35ba. Dostaneme výslednou daňovou povinnost, ze které 

vypočítáme zálohy a taky je od VDP odečteme. Tím nám vznikne buď doplatek či 

přeplatek. 
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Odčitatelné položky (§ 34) 

 daňová ztráta, která vznikla za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, 

uvedenou v daňovém přiznání, nejdéle ale v 5-ti bezprostředně po sobě jdoucích 

obdobích, ve kterém byla přiznána a vyměřena. Daňovou ztrátu vzniklou a 

vyměřenou za zdaňovací období do roku 2003 může poplatník uplatnit nejdéle 

v 7 zdaňovacích obdobích. 

 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím 

období při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mohou mít rozmanitou 

podobu.  

 50 % částky peněžního a nepeněžního vyrovnání majetku družstev (1993 – 

2005) nebo podílu na společnosti. 

 

Dary (§ 20) 

Od druhého základu daně odečítáme max. 5 % tohoto základu daně. I kdyby dary byly 

vyšší, můžeme odečíst max. těchto pět procent. Pokud je hodnota darů nižší než těchto 

pět procent, tak odečítáme skutečnou hodnotu darů. 

 

U PO také můžeme využít slev podle § 35,  dále pro společníky, kteří jsou FO také  

§ 35ba, § 35c: 

Slevy na dani 

 Slevy na dani podle § 35 ZDP: 

Sleva na dani se odečítá až od vypočtené daňové povinnosti, kterou tím snižuje a patří 

tedy mezi solidaristické prvky daňové soustavy, které přispívají k vyšší daňové 

spravedlnosti. 

Slevy podle § 35 ZDP jsou: 

 částka 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 

 částka 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, 

 polovinu daně vypočítané ze základu daně vykázaného z činností 

provozovaných právnickými osobami, zaměstnávajících nejméně 25 

zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 

postižením, činí více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu všech 

jejich zaměstnanců. 
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 Slevy na dani podle § 35ba: 

Fyzickým osobám vypočtenou daň za zdaňovací období snižíme o částku: 

a) 24 840 Kč na poplatníka, 

b) 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud 

nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka 

(manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké 

postižení s potřebou průvodce) - průkaz ZTP/P zvyšuje se částka 24 840 Kč na 

dvojnásobek.  

c) 2 520 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod z důchodového pojištění 

podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní 

důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a 

starobního důchodu, 

d) 5 040 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod nebo jiný důchod z 

důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění 

e) 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, 

f) 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let 

nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který 

poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.  

 

 Daňové zvýhodnění podle § 35c: 

Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v 

domácnosti, ve výši 11 604 Kč ročně. 
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2.6.2 Daňová povinnost – v. o. s 
 

 

Výsledek hospodaření 

1. základ daně PO 

1. společník (FO) 2. společník (FO) 

1. dílčí základ daně 1. dílčí základ daně 

Odčitatelné položky, § 34 
Dary, § 20, odst. 8 

2. dílčí základ daně 

Zaokrouhlit na 100 Kč dolů 
 

3. dílčí základ daně 

Sazba daně FO, § 16 
15 % 

DAŇ 

Úprava dle § 23 – 33 
 

Slevy na dani dle § 35,  
§ 35ba, § 35c 

Výsledná daňová povinnost 
 

Obrázek 5: Daňová povinnost v. o. s. 
 
Veřejná obchodní společnost vzniká společenskou smlouvou, zápisem do Obchodního 

rejstříku.  
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Společníci: 

• fyzické osoby se společným zaměřením (např. stavebnictví), 

• ručí celým majetkem společnosti a pokud to nestačí ručí i svým majetkem, 

• sami vykonávají činnost, 

• příjmy nejsou předmětem DPPO. 

 

U druhého společníka veřejné obchodní společnosti se daň počítá stejně jako u 

společníka prvního. Podíly společníků se dělí rovným dílem, pokud není ve společenské 

smlouvě uvedeno jinak.  

 

U společníků se výsledek hospodaření upraví dle § 23 – 33 Zákona o dani z příjmů, 

vznikne nám 1. základ daně a ten rozdělíme mezi společníky buď na stejné díly nebo 

tak jak určuje společenská smlouva. Z prvního dílčího základu daně odečteme 

odčitatelné položky, které najdeme v § 34, dále odečteme dary  
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2.6.3 Daňová povinnost – k. s.  
 

 

VH 

1. základ daně

Úpravy dle § 23- 
33

Komplementáři 
(FO)

Komanditisté  
(PO) 

1. základ daně Komplementář 1 - FO Komplementář 2 - FO 
 

2. základ daně 

Odčitatelné 
položky, § 34

Dary dle  
§ 20, odst. 8

3. základ daně 

Zaokrouhlit na 
1000 Kč dolů

4. základ daně 

Sazba daně PO dle 
§ 21

DAŇ 

Slevy na dani dle 
§ 35

VDP 

Odčitatelné 
položky, § 34 

2. základ daně 
 

Zaokrouhlit na 100 
Kč dolů 

3. základ daně 
 

Sazba daně FO 
§ 16 

DAŇ 
 

Slevy na dani dle § 35,  
§ 35ba, § 35c 

VDP 

 
Obrázek 6: Daňová povinnost k. s. 
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2.6.4 Daňová povinnost – s. r. o., a. s.  
 
 

 

Výsledek hospodaření 

1. základ daně 

2. základ daně 

3. základ daně 

Úpravy dle § 23 - 33 

Odčitatelné položky, § 34 

Dary dle § 20, odst. 8 

Zaokrouhlit na 1000 Kč dolů 

4. základ daně 

Sazba daně PO dle § 21 

DAŇ 

Slevy na dani dle § 35 

Výsledná daňová povinnost 
Obrázek 7: Daňová povinnost s. r. o., a. s. 
 
 
Zisk po zdanění vypočítáme následovně – výsledek hospodaření mínus výsledná daňová 

povinnost. Na valné hromadě se rozhodne, co se ziskem: 

1. rezervní (nedělitelný) fond, 

2. ostatní fondy, 

3. podíly společníků, dividendy akcionářů, 

• srážková daň z podílů a dividend dle § 36, 

• výplata těchto podílů. 
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2.6.5 Příklad zdanění obchodních společností 
 

Určete VDP společnosti za předpokladu, že: 

• hospodářský výsledek je 3 445 189,-.  

• „+“ položky 548 947,- 

• „-„ položky 40 600,- 

• ztráty z minulých let – rok 2006 – 250 000,- a rok 2008 – 45 000,- 

• dar nemocnici – 100 000,- 

• zaměstnává 1 zaměstnance se zdravotním postižením (přepočtený počet 0,95) 

 

a) v. o. s.  
2 společníci (FO), kteří nemají žádné další příjmy a mají stejné podíly 

 
 

VH  3 445 189,- 
„+“     548 947,- 
„-„       40 600,- 
     
 
1. ZD  4 034 736,- 
1 spol.  2 017 368,- 
     
 
- ztráty (½ )    147 500,- 
- dary (½ )      50 000,- 
     
 
2. ZD  1 819 868,- 
zaokr.  1 819 800,- 
     
 
Daň (15 %)    272 970,- 
- sleva (popl.)      24 840,- 
- ZTP (½ )             8 550,- 
     
VDP     239 580,- 

 

U v. o. s. počítáme každému společníkovi daň zvlášť. V tomto případě to ale nebylo 

zapotřebí z důvodu stejných podílů. 
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b) k. s.  
Společnost má jednoho komplementáře a jednoho komanditistu, kteří si rozdělují zisk 

v poměru 60:40. Komplementář nedosahuje jiných příjmů. Komplementář je fyzická 

osoba a komanditista osoba právnická. 

 

VH  3 445 189,- 
„+“     548 947,- 
„-„       40 600,- 
     
 
1. ZD  4 034 736,- 

 

        komplementář (FO)             komanditista (PO) 

1 spol.  2 420 842,-    1 spol.  1  613 894,- 
            

 
- ztráty     177 000,-    - ztráty     118 000,- 
- dary       60 000,-    - dary       40 000,- 
            

 
2. ZD  2 183 842,-    2. ZD  1 455 894,- 
zaokr.  2 183 800,-    zaokr.  1 455 000,- 
            

 
Daň (15 %)    327 570 ,-    Daň (20 %)    291 000,- 
- sleva (popl.)      24 840,-    - ZTP                    6 840,-  
- ZTP                    8 550,-         
       VDP     284 160,- 
VDP     292 470,-     
 
 

Vzhledem k tomu, že komplementář je FO, počítáme daň 15 % a můžeme u něj také 

uplatnit slevu na poplatníka. Komanditista je osoba právnická, takže počítáme daň 20 % 

a slevu na poplatníka si uplatnit nemůže. Všechny částky (1. ZD, ztráty, dary, ZTP) 

byly rozděleny v poměru 60:40 (komplementář:komanditista). 

 

 

 

 

 56



c) a. s. 
Společnost má dva akcionáře. Zisk po zdanění se rozděluje následovně: 

• fondy – 30 % 

• akcionáři – 60 % 

• nerozdělený zisk – 10 % 

 
VH  3 445 189,- 
„+“     548 947,- 
„-„       40 600,- 
     
 
1. ZD  4 034 736,- 
- ztráty     295 000,- 

         
    2. ZD  3 739 736,- 
    - dary     100 000,- 
         
    3.ZD  3 639 736,- 
    zaokr.  3 639 000,- 
         
    Daň (20%)    727 800,- 
    - ZTP       17 100,- 
         
    VPD     710 700,- 
 
Zisk po zdanění = 4 034 736 – 710 700 = 3 324 036,- 

 

 fondy: 3 324 036 * 30 % = 997 211,-  

 nerozdělený zisk: 3 324 036 * 10 % = 332 403,- 

 akcionáři: 3 324 036 * 60 % = 1 994 422,- , musíme vypočítat srážkovou daň  

15 % a od této částky ji odečíst, tedy: 

• 1 994 422 * 0,15 = 299 163,- 

• 1 994 422 - 299 163 = 1 696 259,- 

• a tuto částku vydělíme dvěmi a tím dostaneme částku, kterou obdrží 

každý akcionář – tedy 847 630,- 
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d) s. r. o. 
Společnost má dva společníky. Zisk po zdanění se rozděluje následovně: 

• fondy – 45 % 

• společníci – 40 % 

• nerozdělený zisk – 15 % 

 

Jak jsem se již zmínila výše, společnost s ručením omezeným a akciová společnost mají 

stejný výpočet daně, z toho důvodu nebudu opět uvádět výpočet. Rozdíl pak bude 

v rozdělení zisku po zdanění. 

 

Zisk po zdanění = 4 034 736 – 710 700 = 3 324 036,- 

 

 fondy: 3 324 036 * 45 % = 1 495 816,-  

 nerozdělený zisk: 3 324 036 * 15 % = 498 606,- 

 společníci: 3 324 036 * 40 % = 1 329 614,-, musíme vypočítat srážkovou daň  

15 % a od této částky ji odečíst, tedy: 

• 1 329 614 * 0,15 = 199 442,- 

• 1 329 614 - 199 442 = 1 130 172,- 

• a tuto částku vydělíme dvěmi a tím dostaneme částku, kterou obdrží 

každý společník – tedy 565 086,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 58



2.6.6 Vývoj sazby DPPO v letech 1993 - 2010  
 

Sazba DPPO v letech 1993 - 2010

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

1993 1994 1995 1996 1998 2000 2004 2005 2006 2008 2009 2010

Sazba DPPO

 
Obrázek 8:  Vývoj sazby DPPO v letech 1993 – 2010 
 
Na tomto grafu můžeme vidět vývoj sazby daně z příjmu právnických osob. Tato daň 

prošla velkými změnami, co se týká její sazby. Jak můžeme vidět, v roce 1993 byla tato 

daň téměř polovina příjmů právnických osob, což je pro PO dosti nevýhodné. 

Z časového hlediska celou tuto dobu (1993 – 2010) sazba klesala nebo zůstávala na 

stejné rovině, ani jednou se nestalo, že by stoupla. V grafu jsou uvedené pouze roky, 

kdy došlo ke změně.  

 

Pro přehlednost uvádím i tabulku s vývojem sazby DPPO: 

 
Tabulka 2: Vývoj sazby DPPO v letech 1993 – 2010 
 

Rok Sazba daně 
1993 45 % 
1994 42 % 
1995 41 % 
1996 39 % 
1998 35 % 
2000 31 % 
2004 28 % 
2005 26 % 
2006 24 % 
2008 21 % 
2009 20 % 
2010 19 % 
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2.7 Účetní hledisko obchodních společností 
 
Všechny právnické osoby se sídlem na území České republiky mají ze zákona 

povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku. Tyto jednotky 

vedou účetnictví, které do roku 2004 bylo nazýváno účetnictvím podvojným. Takže tyto 

společnosti účtují tzv. podvojnými zápisy. Účetní období je nepřetržité po sobě jdoucích 

dvanáct měsíců, buď tedy kalendářní nebo hospodářský rok. Může se také stát, že účetní 

období je delší či kratší než 12 měsíců (například v případě  přeměn či zrušení 

společností). 

 

2.8 Postup při založení obchodních společností 
 

1) Sepsání společenské smlouvy a její podpis všemi společníky (notářsky 

ověřenými).  

2) Složení základního kapitálu, nepeněžní vklad musí být oceněn znalcem. 

3) Výpis z rejstříku trestů pro odpovědného zástupce společnosti a doklad o 

odborné způsobilosti. 

4) Žádost na místně příslušný živnostenský úřad. 

5) Registrace do Obchodního rejstříku51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Citováno z: http://nop.topsid.com/ 
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2.9 Rozdíly v obchodních společnostech 
 
Tabulka 3: Rozdíly v obchodních společnostech 
 

 v. o. s. k. s. s. r. o. a. s. 
Typ 

společnosti osobní osobní kapitálová kapitálová 

Základní 
kapitál 
(min.) 

nepovinný komanditista 
5 000,- 200 000,- 

2 000 000,- bez 
veřejného 
úpisu akcií 
 
20 000 000,- 
s veřejným 
úpisem akcií 

 
Vklady 

společníků 
(min.) 

 

nepovinný komanditista 
5 000,- 

1 společník 
20 000,- nepovinný 

 
Zakladatelé 

(min.) 
 

2 osoby 
(FO či PO) 

1 komanditista a  
1 komplementář 

1 osoba 
(FO či PO) 

2 FO nebo  
1 PO 

Zakladatelé 
(max.) neurčeno neurčeno 50 osob neurčeno 

 
Oprávnění  

k řízení 
 

všichni 
společníci komplementáři jednatelé představenstvo 

Ručení 

celým svým 
majetkem – 
neomezeně a 
nerozdílně 

komplementáři – 
neomezeně a 
nerozdílně 
 
komanditisté – 
pouze časově a 
rozsahově 
omezeným 
způsobem 

společně a 
nerozdílně do 
výše 
nesplacených 
vkladů všech 
společníků  

akcionáři 
neručí 

 
Nejvyšší 

orgán 
 

společníci komplementáři valná hromada představenstvo 

Účast na 
zisku rovným dílem 

dle společenské 
smlouvy nebo ½ 
komplementářům 
a ½ 
komanditistům 

dle poměru 
obchodních 

podílů 

dle rozhodnutí 
představenstva 
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Podíly na 

zisku 
 

podíl na zisku podíl na zisku podíl na zisku dividenda 

Povinnost 
rezervního 

fondu 
nepovinný nepovinný rezervní fond  

ze zisku 
rezervní fond 

ze zisku 

Výše 
rezervního 

fondu 
(min.) 

- - 10 % ze zisku 

20 % z čistého 
zisku, ne však 
výše než 10 % 
z hodnoty ZK 

 

V této tabulce jsem se pokusila seskupit všechny důležité informace o všech 

obchodních společnostech. Ať už jde o typ společnosti, základní kapitál, vklady 

společníků, řízení či ručení za společnost apod. Snažila jsem se o přehlednost a 

jednoduchost těchto informací. Zde se zájemci o založení obchodní společnosti mohou 

přesvědčit o své volbě.   
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2.10 Novinky v oblasti obchodních společností 
 
 

2.10.1 Podávání online přiznání 
 
Na začátku dubna tohoto roku byl na serveru aktuálně.centrum.cz vystaven článek pana 

Petra Kučery, který psal o možné budoucí povinnosti firem, a to podávání daňového 

přiznání jedině online cestou. Má pravdu v tom, že ze strany veřejnosti je zatím zájem o 

takovéto podávání přiznání malý. U právnických osob jde o pouhá 2 %, kteří tuto 

možnost využili. Vláda je připravena tuto formu podpořit, a to zejména z důvodu 

nenákladnosti této formy. Úřady tuto možnost obhajují faktem, že online podání šetří 

čas jak poplatníků, tak úřadů, protože přispívá k rychlejšímu zpracování. Ve snaze 

motivovat zatím neuzákoněnou možnost podávat přiznání online, ministerstvo letos 

vytisklo pouze 36,5 milionů tiskopisů (pro všechny druhy daně) oproti loňským 57 

milionům. Ušetřilo tím 20 milionů korun. Pokud by tuto možnost sněmovna uzákonila, 

mohlo by se šetřit ještě více. Další úspory plynou ze snadné archivace těchto přiznání a 

také z úspory času při zpracování. Krajním termínem je podle politiků však až konec 

volebního období, tedy rok 2014.52

 

2.10.2 Datová schránka 
 
Dne 1. 7. 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o informačním systému veřejné správy, 

který upravuje elektronické úkony a autorizované konverze dokumentů. Datová 

schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů 

vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. 

Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší 

veřejnosti. Důležitým prvkem zákona je uznání elektronických dokumentů jako 

rovnocenných s papírovými a zajištění jejich bezpečnosti. Datová schránka je povinná 

pro právnické osoby zřízené zákonem a pro právnické osoby zapsané v obchodním 

rejstříku.53

 

                                                 
52 http://aktualne.centrum.cz/finance/podnikani/clanek.phtml?id=664675 
53 http://www.datoveschranky.info/pravnicka-osoba/ 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Ve třetí části své práce uvedu zejména výhody a nevýhody všech společností a u 

nevýhod se pokusím o rady, co by bylo možno udělat pro co největší možnou eliminaci 

těchto negativ. V této kapitole jsem čerpala z poznámek z přednášek předmětu Nauka o 

podnikání. 

3.1 Výhody a nevýhody v. o. s.  

3.1.1 Výhody 

• Při založení společnosti není nutný žádný základní kapitál 

Velkou výhodou v. o. s. je, že není potřeba žádný základní kapitál (resp. není stanoveno 

jeho minimum), což velmi usnadňuje založení společnosti. 

 

• Relativně jednoduché získání cizího kapitálu 

Díky tomu, že společníci v. o. s. ručí celým svým majetkem, působí na věřitele dobrým 

dojmem a tím pádem je pro ně jednodušší získat např. úvěry.  

 

• Společníci jsou fyzické osoby 

Společníky jsou většinou fyzické osoby a ty mají nižší zdanění než osoby právnické. 

 

• Jednoduchý vstup společníka do společnosti 

 

3.1.2 Nevýhody 

• Neomezené ručení společníků 

Společníci ručí neomezeně a to pro ně představuje vysoké osobní riziko. Proto bych 

navrhovala hlavně dobré vztahy s odběrateli a dodavateli, být opatrný, ověřit si své 

obchodní partnery a být ostražitý při všech svých obchodech, protože následky by 

mohly být velmi negativní. 
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• Minimálně dva společníci 

Pokud podle Obchodního zákoníku klesne počet společníků pod dva, musí být 

automaticky celá společnost zrušena. Proto navrhuji zakládat společnost s více než 

dvěma společníky. Pokud by se cokoliv stalo (vystoupení, smrt společníka), nemusela 

by dojít ke zrušení společnosti. 

 

• Zákaz konkurence 

Každý společník musí dodržovat zákaz konkurence a nesmí být společníkem 

společnosti se stejným či podobným oborem podnikání. Proti této nevýhodě se dá 

bojovat např. sankcemi ustanovenými ve smlouvě či v nejzazším případě vyloučením 

společníka ze společnosti. 

 

3.2 Výhody a nevýhody k. s.  

3.2.1 Výhody 

• Při založení společnosti není nutný ZK (u komplementářů) 

Velkou výhodou je, že minimální hodnota základního kapitálu je určena na 5 000,- Kč 

za každého komanditistu, což je pro společníky výhodné. Komplementáři nejsou do 

společnosti povinni vkládat jakýkoliv vklad 

 

• Komanditisté mají právo nahlížet do účetních knih 

A dále mají právo se u komplementářů informovat o chodu společnosti. 

 

• Lze transformovat k. s. na v. o. s. bez likvidace 

Za určitých podmínek můžeme transformovat komanditní společnost na veřejnou 

obchodní společnost a to bez likvidace 

 

• Zákaz konkurence 

U této obchodní společnosti neplatí zákaz konkurence pro komanditisty. 

 

• Zisk se dělí podle společenské smlouvy 
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3.2.2 Nevýhody 

 

• Komplementáři ručí celým svým majetkem 

Situace je stejná jako u společníků ve v. o. s,. Zde komplementáři ručí neomezeně a to 

pro ně představuje vysoké osobní riziko. Proto bych navrhovala hlavně dobré vztahy 

s odběrateli a dodavateli, být opatrný, ověřit si své obchodní partnery a být ostražitý při 

všech svých obchodech, protože následky by mohly být velmi negativní. 

 

• Zisk komaditistů je zdaněn dvakrát 

Zisk komanditistů je zdaněn daní z příjmů a následně také srážkovou daní, která je 15%. 

To může společníky odradit od toho, aby se komanditisty stali. 

 

• Odlišné postavení komplementářů a komanditistů 

Komplementáři a komanditisté mají ve společnosti rozdílné postavení a to může vést ke 

sporům. Proto doporučuji, aby vztah komplementářů a komanditistů byl co nejužší a 

důvěryhodný. 

 

• Nutnost 1 komplementáře a 1 komanditisty 

Na rozdíl od ostatních společností je zde nutnost dvou druhů společníků, kteří mají 

odlišné postavení.  

 

• Změna společenské smlouvy  

Změna společenské smlouvy je možná pouze se souhlasem všech společníků, tedy i 

komplementářů i komanditistů. Zde se dá problém řešit při sepisování společenské 

smlouvy, když se společníci dohodnou jinak a tuto dohodu ukotví ve smlouvě. 

 

• Minimálně dva společníci 

Pokud podle Obchodního zákoníku klesne počet společníků pod dva, musí být 

automaticky celá společnost zrušena. Proto navrhuji zakládat společnost s více než 

dvěma společníky. Pokud by se cokoliv stalo (vystoupení, smrt společníka), nemusela 

by dojít ke zrušení společnosti. 
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3.3 Výhody a nevýhody s. r. o. 

3.3.1 Výhody 

• Jednoduché založení 

Velkou výhodou s. r. o. je, že k založení společnosti stačí pouze jedna osoba a nezáleží 

na tom, jestli je fyzická nebo právnická. Což je pro spousty zájemců nejlákavější 

varianta, nemusí se na nikoho vázat a mohou podnikat sami. 

 

• Ručení společníka 

Společník ručí za závazky společnosti pouze do výše svého vkladu, což ho nijak 

neohrožuje. Takže ručení společníka je značně omezené, což je stejně jako jednoduché 

založení této formy obchodních společností velice atraktivní. 

 

• Nenáročnost založení 

Na rozdíl od druhé kapitálové společnosti (a. s.) je založení této společnosti jednodušší, 

a proto je také u podnikatelů tato forma podnikání tak oblíbená. 

 

3.3.2 Nevýhody 
 

• Nutnost základního kapitálu 

Každý společník musí zaplatit minimálně 20 000,- Kč a celkový základní kapitál musí 

celkově činit 200 000,- Kč. Ale fakt je ten, že může vkládat i nepeněžité vklady (např. 

auto, budova). Při špatném hospodaření společnosti by však o tyto vklady mohl přijít.  

 

• Dvojí zdanění 

Zisk společnosti se daní daní z příjmů právnických osob (která je vyšší než u fyzických) 

a navíc podíly na zisku jsou dále zdaněny srážkovou daní, která činí 15 %. 
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3.4 Výhody a nevýhody a. s. 
 

3.4.1 Výhody 

• Akcionář neručí za závazky společnosti 

Toto je pro investory velké plus. Koupí si akcie, ze kterých získávají zisky, ale za 

závazky společnosti nemusí ručit. 

 

• Neomezená životnost 

Firma může ve svém podnikání pokračovat, i když zakladatelé ze společnosti vystoupí.  

 

• Prestiž 

Firma, která má tak vysoký základní kapitál je veřejností i věřiteli vnímána velice 

dobře. A dodavatelé a zákazníci mají k těmto formám podnikání velkou důvěru. Je 

logické, že lidé, kteří podnikají v této formě podnikání budou svědomitější, vzhledem 

k tomu, kolik peněz do společnosti vložili. 

 

• Jednoduchý přístup ke kapitálu 

 

3.4.2 Nevýhody 

• Obtížnější založení 

Vzhledem k tomu, že akciová společnost musí „udat“ akcie, tak je založení této 

společnosti zdlouhavější než u ostatních forem podnikání, což jsem již zmínila 

v analytické části. Tato nevýhoda je ale vázána na zákon, tudíž je nelehká s ní bojovat. 

 

• Kontrola ze strany státu 

Ze zákona je určeno, že akciová společnost musí vést účetnictví. A také je kontrolována 

auditorem. Tato nevýhoda se nedá nijak regulovat, je určena zákonem. 
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• Častý nezájem akcionářů o záležitosti společnosti 

Většina akcionářů má zájem investovat a nechce řídit společnost. Teoreticky jim jde 

pouze o to, aby měli zisk. U téhle nevýhody jde prakticky o vůli každého akcionáře.  

 

• Dvojí zdanění 

Stejně jako u komanditistů a společníků v s. r. o. je příjem zdaněn celé společnosti a 

poté ještě dividenda srážkovou daní 15 %, což může akcionáře odradit. 

 

• Vysoký základní kapitál 

Tato podmínka (výše ZK)  je daná zákonem. Je však nutná proto, aby eliminovala 

nevhodné kandidáty, kteří by zakládali a. s. Vhodné je zvolit takový předmět podnikání, 

aby nebyl problém akcie upsat.  
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3.5 „Rozhodovací strom“ 

Pro rozhodování budoucích podnikatelů jsem se pokusila sestavit „rozhodovací strom“, 

který by stále nejistým jedincům měl pomoci při výběru společnosti pomocí 

jednoduchým otázek týkajících se založení a chodu společnosti. 

Zakládáte firmu sám?
ano

ne

s. r. o. 

v. o. s. 
ne

Jste ochoten vložit min. vklad určený zákonem?

 
Obrázek 9: „Rozhodovací strom“ 

a. s. 

ano 

ne
ano 

Máte zájem řídit společnost?

Jste ochoten ručít za společnost?
ne 

komplementář 

komanditista 

ano, celým 
svým 
majetkem 

ano, ale 
pouze 
omezeně

v. o. s. 

s. r. o. 

komplementář v k. s. 
komanditista v k. s. 
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Závěr 

Téma obchodních společností jsem si zvolila z důvodu zajímavosti a aktuálnosti tohoto 

tématu. Mým cílem je charakteristika různých typů obchodních společností z vybraných 

úhlů pohledu (např. finanční, právní, daňový, náročnost při založení, požadavky na 

vedení účetnictví apod.) a také přiblížení tohoto náročného tématu budoucím 

právnickým osobám. Abych tyto cíle splnila, musela si jsem nejdříve zajistit odbornou 

literaturu a zdroje, týkající se obchodních společností. Ke své bakalářské práci jsem 

také využila svých poznámek z přednášek. Poté jsem si nastudovala a zpracovala 

teoretická východiska. Pro přiblížení problematiky jsem v práci vysvětlila základní 

teorii. Vysvětlení pojmů osobních a kapitálových společností, založení a vzniku, 

základního kapitálu, vkladů a podílů společníka, ručení nebo zrušení a zániku jsou 

v této práci samozřejmostí. V této první části jsem se také zaměřila na přeměny 

společností, kterými mohou být fúze, rozdělení nebo změna právní formy. Po 

zpracování teoretických východisek jsem udělala analýzu jednotlivých forem 

obchodních společností a hodnotila z hledisek následujících kritérií. Právní kritéria, kam 

můžeme zařadit práva a povinnosti společníků (např. podíl na zisku/ztrátě, vedení 

společnosti, ručení za společnost, podíl na likvidačním zůstatku, zákaz konkurence) 

nebo orgány společnosti. Dalším kritériem pro srovnání byl výpočet vlastní daňové 

povinnosti. V této části jsem ukázala jak se počítá DPPO u jednotlivých společnosti a 

pro lepší pochopení této problematiky jsem uvedla výpočetní příklad u každé 

společnosti. Dále jsem uvedla povinnost společností vést účetnictví, která je dána 

zákonem. V této práci lze také najít postup při založení společností a novinky v oblasti 

společností. Ve třetí část, která se má zaměřit na návrhy na zlepšení, jsem věnovala 

pozornost výhodám a nevýhodám každé obchodní společnosti. U nevýhod jsem se 

snažila najít řešení na zmírnění či eliminaci těchto nevýhod. Také jsem do této kapitoly 

zařadila tzv. „rozhodovací strom“, jehož jsem autorkou. Obsahuje jednoduché otázky, 

týkající se řízení, vedení, vkladů do společnosti a postavení společníků. Myslím si, že 

tento „strom“ pomůže velké skupině nerozvážných zájemců o vytvoření společnosti. 

Tímto jsem své cíle splnila. 
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