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Obchodní korporace 

• obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a 

družstva 

• obch. společnostmi jsou veřejná obchodní společnost 

a komanditní společnost (tzv. osobní společnost), 

společnost s ručením omezeným a akciová společnost 

(tzv. kapitálová společnost) a evropská společnost a 

evropské hospodářské zájmové sdružení 

• osobní společnost může být založena jen za 

podnikatelským účelem nebo za účelem správy 

vlastního majetku 

 

 



• právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, 

zrušení nebo zániku obchodní korporace vyžadují 

písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, jinak 

jsou neplatná 

• obchodní korporace se zakládá společenskou 

smlouvou  - u kapit. společností vyžaduje formu 

veřejné listiny, u družstva se uzavírá přijetím 

ustavující schůzí 

 



• kapitálovou společnost může založit jediný zakladatel 

- zakládá se zakladatelskou listinou pořízenou ve 

formě veřejné listiny 

• základní kapitál (ZK)obchodní korporace je souhrn 

všech vkladů 

• vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu 

vkladu do ZK, u akciové společnosti se vklad 

označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota 

• podíl představuje účast společníka v obchodní 

korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí 



Veřejná obchodní společnost 

charakteristika 

 

založení 

vznik 

základní kapitál 

podíl  

statutární orgán 

 

ručení 

 

účast na zisku 

zrušení 

zánik 

- společnost alespoň dvou osob, které ručí za její dluhy 

společně a nerozdílně 

- společnost se uzavírá společenskou smlouvou 

- zápisem do OR 

- výše vkladu není stanovena 

- stejné pro společníky nestanoví-li spol. smlouva jinak 

- všichni společníci, spol. smlouva může určit pouze 

některé společníky 

- společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým 

majetkem společně a nerozdílně 

- zisk a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem 

- dle zákona o obchodních korporacích 

- dnem výmazu z OR 



Komanditní společnost 

charakteristika 

 

 

založení 

vznik 

základní kapitál 

 

podíl  

 

statutární orgán 

 

 

ručení 

 

 

 

 

- společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její 

dluhy  omezeně (komanditista) a alespoň jeden společník 

neomezeně (komplementář) 

- společnost se uzavírá společenskou smlouvou 

- zápisem do OR 

- vkladovou povinnost má komanditista - výše vkladu 

stanovena ve společenské smlouvě 

- podíly komanditistů se určují podle poměru jejich 

vkladů. 

- všichni komplementáři, společenská smlouva může určit, 

že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří z 

komplementářů 

- za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními 

společníky společně a nerozdílně do výše svého 

nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v OR 

 

 

 



účast na zisku 

 

 

 

zrušení 

zánik 

- zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře na 

polovinu, neurčí-li spol. smlouva jinak 

- část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění 

rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů, ztrátu 

komanditisté nenesou 

- dle zákona o obchodních korporacích 

- dnem výmazu z OR 



Společnost s ručením omezeným 

charakteristika 

 

 

 

založení 

 

 

 

 

 

vznik 

základní kapitál 

 

podíl 

- společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a 

nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti 

podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy 

byli věřitelem vyzváni k plnění  

- společnost se uzavírá společenskou smlouvou, vyžaduje 

formu veřejné listiny 

- při založení jediným zakladatelem  se zakládá 

zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny 

- společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede 

společnost 

- zápisem do OR 

- minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská 

smlouva určí, že výše vkladu je vyšší 

- podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na 

tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže 

společenská smlouva určí jinak 



orgány společnosti 

 

 

 

ručení 

 

účast na zisku 

 

zrušení 

zánik 

- valná hromada (nejvyšší orgán) 

- jednatelé (statut. orgány) 

- dozorčí rada (kontrolní orgán) stanoví-li spol. smlouva či 

jiný právní předpis 

- společnost odpovídá celým svým majetkem, společníci 

pouze do výše nesplaceného vkladu 

- zisk se rozdělí mezi společníky v poměru svých podílů, 

neurčí-li spol. smlouva jinak 

- dle zákona o obchodních korporacích 

- dnem výmazu z OR 

 

 



Akciová společnost 

charakteristika 

 

založení 

 

 

 

 

 

 

 

vznik 

základní kapitál 

 

vklad společníků 

- je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý 

počet akcií o určité jmenovité hodnotě 

- zakládá se společenskou smlouvou, vyžaduje formu 

veřejné listiny 

- při založení jediným zakladatelem  se zakládá 

zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné 

listiny 

- k založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov - ten, 

kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je 

zakladatel 

- zápisem do OR 

- výše základního kapitálu je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 

80 000 euro 

- jmenovitá hodnota akcie není stanovena, ale vklad je 

povinný 



orgány společnosti 

 

 

ručení 

 

účast na zisku 

 

zrušení 

zánik 

- valná hromada (nejvyšší orgán)  

- představenstvo (statutární orgán) 

- dozorčí rada (kontrolní orgán) 

- společnost odpovídá celým svým majetkem za své 

závazky, akcionáři neručí za závazky společnosti 

- zisk se dělí mezi akcionáře podle hodnoty akcií, které 

vlastní (dividendy)    

- dle zákona o obchodních korporacích 

- dnem výmazu z OR 



Družstvo 

charakteristika 

 

 

 

založení 

 

 

 

vznik 

základní kapitál 

členský vklad 

 

orgány družstva 

- družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je 

založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo 

třetích osob, případně za účelem podnikání, má nejméně 3 

členy 

- společenskou smlouvou, která se uzavírá přijetím 

ustavující schůze, přijetím stanov, zvolením členů orgánů 

družstva a schválením způsobu splnění základního 

členského vkladu 

- zápisem do OR  

- tvořen členskými vklady 

- výši určují stanovy – jeho splacení je podmínkou členství 

a je pro všechny členy stejný 

- členská schůze (nejvyšší orgán)  

- představenstvo (statut. orgán) – řídí činnost družstva 

- kontrolní komise 

- další orgány podle stanov 

 



ručení 

 

 

podíl na zisku 

 

zrušení 

zánik 

- členové družstva neručí za závazky společnosti, určí-li tak 

stanovy, může členská schůze uložit členům povinnost 

přispět na úhradu ztráty družstva 

- určí se v poměru splněné vkladové povinnosti k členskému 

vkladu ke splacenému základnímu kapitálu družstva, 

neurčí-li stanovy jinak 

- dle zákona o obchodních korporacích 

- dnem výmazu z OR 



Kontrolní otázky a úkoly 

1. Vysvětlete pojem obchodní korporace. 

2. Uveďte dva příklady společnosti s ručením 

omezeným – doložte „výpisem“ z obchodního 

rejstříku. 

3. Uveďte dva příklady akciové společnosti – doložte 

„výpisem“ z obchodního rejstříku. 
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