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VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 

 

Osobní obchodní společnost 

Nelze ji založit jednou osobou 

Společnost alespoň dvou osob, které se 

účastní na jejím podnikání nebo správě 

majetku a ručí za její dluhy společně a 

nerozdílně 

Firma obsahuje označení v.o.s. 



VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 

 

Společníkem nemůže být ten, na jehož 

majetek byl v posledních 3 letech 

prohlášen konkurz nebo byl podán návrh 

na zahájení insolvenčního řízení 



ZALOŽENÍ A VZNIK V.O.S. 

Založení – uzavřením společenské 

smlouvy 

Obsah společenské smlouvy 

Firma a sídlo 

Označení právní formy (v.o.s.) 

Předmět podnikání nebo se uvede účel -

správa vlastního majetku 

Určení společníků (bydliště, sídlo) 

Vznik – zápisem do OR, návrh na zápis 

podepisují všichni společníci 



PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ 

 

Řídí se společenskou smlouvou 

Ke změně ve společenské smlouvě je třeba 

souhlasu všech společníků 

Podíly společníků jsou stejné (pokud 

společenská smlouva nestanoví jinak) 

Převod podílu společníka se zakazuje 



PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ 

 

 Vkladová povinnost je dána společenskou 
smlouvou včetně lhůty a způsobu splnění (v 
penězích, se souhlasem společníků může být 
vkladem i práce nebo služba oceněná penězi) 

 K rozhodování ve všech věcech společnosti je 
zapotřebí souhlasu všech společníků 

 Statutárním orgánem společnosti jsou 
všichni společníci, kteří splňují požadavky 
(bezúhonnost, není překážka v provozování 
živnosti, v posledních 3 letech nebylo 
insolvenční řízení) 



PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ 

Zisk, ztráta se dělí mezi společníky 

rovným dílem 

Společník má právo na podíl na zisku ve 

výši 25 % z částky v níž splnil svou 

vkladovou povinnost 

Pro společníky platí zákaz konkurence 

Společník může do společnosti přistoupit 

nebo ze společnosti vystoupit změnou 

společenské smlouvy 



ZRUŠENÍ A ZÁNIK V.O.S. 

 

Společnost se zrušuje: 

Výpovědí společníka 

Rozhodnutím soudu  

Smrtí společníka 

Zánikem společníka právnické osoby 

Prohlášením konkurzu na majetek 
některého ze společníků, rozhodnutím o 
schválení oddlužení některého ze 
společníků 

Vyloučením společníka 



ZRUŠENÍ A ZÁNIK V.O.S. 

 

Zrušení - s likvidací nebo bez likvidace 

Po zrušení s likvidací mají společníci 

právo na podíl na likvidačním zůstatku, 

při vystoupení ze společnosti na 

vypořádací podíl 

Zánik – výmazem z OR, návrh podávají 

společníci, likvidátor nebo soud 
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KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 

Osobní obchodní společnost 

Společnost, kde alespoň jeden společník 

ručí za dluhy společnosti omezeně 

(komanditista) a alespoň jeden společník 

neomezeně (komplementář) 

Přechod mezi v.o.s. a  s.r.o. 

Firma obsahuje označení kom. spol. 

Po celou dobu existence musí mít tato 

společnost alespoň dva společníky – 1 

KOMAN a 1 KOMPLE 



KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 

 

Komplementář FO – osoba, která 
splňuje všeobecné podmínky provozování 
živnosti  

Komplementář PO – práva a povinnosti 
spojené s účastí ve společnosti vykonává 
její statutární orgán 



KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 

Založení a vznik 

Uzavřením společenské smlouvy 

Obsah společenské smlouvy 

• firma a sídlo 

• určení společníků – bydliště, sídlo 

• předmět podnikání 

• určení, kdo KOMPLE a KOMAN 

• výše vkladu každého komanditisty 

   

Vzniká zápisem do OR 

Návrh na zápis podepisují všichni společníci 



KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 

Práva a povinnosti společníků 

Řídí se společenskou smlouvou 

Ke změně společenské smlouvy je třeba 

souhlasu všech společníků 

Podíly KOMAN se určují podle poměru 

jejich vkladů 

KOMAN plní vkladovou povinnost ve výši 

a způsobem určeným ve společenské 

smlouvě 



KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 

Statutárním orgánem společnosti jsou 
všichni KOMPLE MENTÁŘI 

Ve věcech, které nepřísluší statutárnímu 
orgánu rozhodují všichni společníci 
hlasováním (zvlášť KOMAN a KOMPLE) 

Zisk a ztráta se dělí mezi společnost a 
KOMPLE na polovinu 

KOMPLE si část zisku a ztráty rozdělí 
rovným dílem 



KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 

Část zisku připadající na společnost se po 
zdanění rozdělí mezi KOMAN v poměru 
jejich podílů. Ztrátu KOMAN nenesou. 

Komanditní suma = částka určená ve 
společenské smlouvě, kterou KOMAN ručí 
za dluhy společnosti (ne nižší než vklad 
KOMAN) 

Právo na majetkové vypořádání 

Právo na podíl na likvidačním zůstatku 

Právo ukončit členství 

Na KOMPLE se vztahuje zákaz 
konkurence 



KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 

Zrušení a zánik 

Zrušení  s likvidací nebo bez likvidace 

Důvodem ke zrušení změny v osobě 
KOMPLE 

Změny v osobě KOMAN nejsou důvodem 
pro zrušení 

Podíl KOMAN se dědí 

Zánik  

Výmazem z OR, návrh podávají 
komplementáři nebo likvidátor 
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