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ÚVOD 

 Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma srovnání činností obchodních 

společností a družstev, abych usnadnila začínajícímu podnikateli vybrat správnou 

právní formu podnikání. 

 Cílem této práce není předložit komplexní právní úpravu, ale podat základní     

a potřebné informace o této právní úpravě družstva, obchodních společností             

a o jejich jednotlivých typech obecně. Dále také srovnat jednotlivé typy společností   

a družstva a poradit, která forma je při splnění určitých podmínek vhodná. 

 Co se týče struktury mé práce, postupovala jsem tak, že v první části se nejprve 

zabývám úpravou obsahující obecná ustanovení, tedy úpravou pro všechny typy 

obchodních společností, kde jsou především popisovány základní znaky společností, 

vymezeny pojmy, s kterými se v dalších specifických úpravách jednotlivých typů 

obchodních společností operuje. Dále pak po této obecné úpravě následuje právní 

úprava jednotlivých typů obchodních společností, jejich založení, vznik, přeměny, 

zánik společností a jsou rozvedeny obecné pojmy aplikované na jednotlivé typy 

obchodních společností. „Je samozřejmé, že kromě této právní úpravy přímo 

věnované obchodním společnostem, je třeba v praxi reflektovat i další ustanovení 

týkající se obchodních společností, která na ně dopadají přirozenou souvislostí 

s celou materií obchodního práva, jako je obchodní firma, obchodní rejstřík, celá 

oblast podnikatelských práv a povinností, jakož i obchodních závazkových vztahů 

atp.“1 Ale to už je záležitost širší, přesahující záměr mé práce. 

 V části druhé jsem se zaměřila na právní úpravu družstva. Postupuji obdobně, 

jak uvádí obchodní zákoník. Tzn. že nejprve jsem upřesnila základní ustanovení, 

založení a vznik družstva, dále jsem se zmínila o vzniku a zániku členství, poté 

následují orgány družstva a hospodaření družstva a nakonec otázky týkající se 

zrušení družstva a jeho likvidace. 

 Třetí kapitola je zaměřena na srovnání činností jednotlivých obchodních 

společností a družstva. Přesněji řečeno na srovnání základních rysů obchodních 

společností a družstev, které nejprve uvádím pro lepší přehlednost a lepší orientaci 

v tabulce, poté jsem je rozepsala podrobněji. Uvedla jsem také, kde přesně 

nalezneme komplexní právní úpravu obchodních společností, jejich jednotlivých 

forem a družstva. 
                                                 
1 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 9 
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1 PRÁVNÍ ÚPRAVA OBCHODNÍCH SPOLE ČNOSTÍ 

 Komplexní právní úprava obchodních společností a jednotlivých typů je 

upravena v části druhé obchodního zákoníku v hlavě první, v § 56 až § 220. 

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY  

 „Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. 

Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za 

jiným účelem, pokud to zvláštní předpis nezakazuje.“2  Obchodní společnosti jsou 

založeny v některé z upravených forem a jsou zapsány do obchodního rejstříku. 

Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 

s ručením omezeným a akciová společnost. Tyto společnosti se člení na kapitálové  

a osobní podle toho, v jaké míře klade důraz na osobní nebo kapitálovou účast 

společníků na činnosti společnosti. Mezi kapitálové společnosti patří společnost 

s ručením omezeným a akciová společnost a mezi osobní řadíme komanditní 

společnost a veřejnou obchodní společnost. Kromě zmiňovaných obchodních 

společností můžeme dále rozlišovat dvě nové nadnárodní formy, a to evropskou 

společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení, ale těmito právními subjekty 

se v práci zabývat nebudeme.  

1.1.1 Založení a vznik spole čností 

 Proces vzniku obchodní společnosti probíhá ve dvou etapách, v první dochází 

k založení, ve druhé etapě zase ke vzniku obchodní společnosti. Založení tkví 

v uzavření společenské smlouvy (resp. smlouvy zakladatelské), které probíhá podle 

obecných pravidel uzavírání smluv. Ta musí být podepsána všemi zakladateli           

a pravost podpisů úředně ověřena. Podle § 57 odst. 1 ObchZ „společenská smlouva 

společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti musí 

mít formu notářského zápisu“. V případě společnosti jednočlenné, pokud společnost 

zakládá jediný zakladatel, dochází k jednostrannému právnímu úkonu. Její založení 

není tedy uzavřením smlouvy, společenská smlouva je nahrazena zakladatelskou 

listinou, vyhotovená ve formě notářského zápisu. Podstatné náležitosti společenské 

smlouvy (popř. zakladatelské listiny) upravuje obchodní zákoník pro každou 

obchodní společnost speciálně. Před zápisem do obchodního rejstříku je potřeba      

                                                 
2 § 56 odst. 1 ObchZ 
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u kapitálových společností, aby byla splacena část jejich základního kapitálu. Po 

splnění výše uvedených kroků je možno podat návrh na zapsání společnosti do 

obchodního rejstříku. Návrh musí být podán do 90 dnů od založení společnosti nebo 

od doručení průkazu živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění. Ke vzniku 

společnosti dochází zapsáním do obchodního rejstříku, tzn. obchodní společnost se 

stává právnickou osobou. Tímto okamžikem existuje samostatný subjekt práv           

a povinností. Název, pod kterým jsou společnosti zapsány do obchodního rejstříku    

a pod kterým je podnikatel povinen činit své právní úkony, se označuje jako obchodní 

firma. U obchodní společnosti tuto firmu tvoří její název a dodatek označující její 

právní formu podnikání. Mezi založením a vznikem nemohou obchodní společnosti 

nabývat práva a povinnosti, a to ani vlastním jednáním, ani jednáním jiných osob. 

Společníci nejsou v postavení společníků, ale jen zakladatelů. „Založení a vznik 

obchodních společností je v zásadě složitý proces na sebe navazujících právních                     

a souvisejících úkonů a je obvyklé, že zakladatelé tuto činnost svěřují do rukou svých 

právních zástupců, advokátů, kteří připraví veškeré nutné dokumenty, řídí celý 

proces založení a vzniku obchodních společností a komunikují s příslušnými soudy   

a úřady.“3 

1.1.2 Vznik členství ve spole čnosti 

 Jak již bylo řečeno, rozlišujeme pojem zakladatele a společníka. I když můžeme 

konstatovat, že zakladatel je společníkem za předpokladu, že zakládací proces 

proběhne úspěšně. Jak míní Pelikánová a Černá, jsou zakladatelé osoby, které 

vstupují do zakládacího procesu a nabývají členství ve společnosti nezávisle na 

vlastnickém právu dřívějšího vlastníka, nemají právního předchůdce, tzn. originárním 

způsobem. S dalšími zakladateli sepisují a uzavírají společenskou smlouvu a na 

základě toho s nimi vstupují do závazkového vztahu. V případě akciové společnosti 

používáme pojem upisovatel akcie (vkladu), jehož upsání je projev vůle zakládající 

také vztah ke společnosti a ke společníkům. U společnosti s ručením omezeným 

mluvíme o převzetí vkladu. Naproti tomu derivativní způsob nabytí členství spočívá 

v tom, že společník vstoupí do společnosti jako právní nástupce jiného společníka, 

děděním nebo smlouvou o převodu obchodního podílu, o převodu akcie nebo 

výměnou dluhopisu apod. Každé postavení společníka ve společnosti je určeno 

                                                 
3 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zalozeni-vznik-
opu/1000818/46132/#b1 
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subjektivními právy a povinnostmi, jejichž rozsah je rozdílný v závislosti na formě 

společnosti a na konkrétní struktuře té které společnosti. Obecně můžeme rozlišovat 

majetkovou a nemajetkovou povahu práv a povinností. Mezi nemajetková můžeme 

zahrnout informační práva a povinnosti, dále pak práva a povinnosti týkající se podílu 

na řízení a jednání jménem společnosti. Majetková zahrnují vkladovou a ručitelskou 

povinnost, případně další obdobné povinnosti (podíl na ztrátě) a právo na podíl na 

zisku a na likvidačním zůstatku atd. 

1.1.3 Základní kapitál spole čnosti, vklad a podíl spole čníka 

 Základní kapitál je úzce spjat s vkladem společníka, představuje totiž součet 

všech vkladů od společníků, ať už peněžitých nebo těch nepeněžitých, do 

společnosti. V komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti je vytvoření základního kapitálu povinností. Pokud tak zákon stanoví, 

výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. „Vklad společníka je 

souhrn peněžitých prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot, které se 

neurčitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti 

ve společnosti.“4 Nepeněžitým vkladem nemůže být cokoli, ale jen to, co může být 

využitelné ve vztahu k předmětu podnikání, jímž se zabývá společnost. Podíl 

společníka představuje míru účasti na společnosti, ze které plynou veškerá jeho 

práva a povinnosti s ní spojené. „Jeho výše se určuje podle poměru vkladu 

společníka k základnímu kapitálu společnosti 5 , pokud společenská smlouva 

nestanoví jinak. 

1.1.4 Rezervní fond 

 Rezervní fond je část obchodního jmění společnosti a vytváří se ke krytí ztrát 

nebo k opatření, které mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. 

Povinně se zřizuje u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. 

1.1.5 Jednání spole čnosti 

 Obchodní společnosti, jelikož jsou právnickými osobami, jednají prostřednictvím 

statutárního orgánu. Podle typu společnosti tento orgán určují jednotlivá ustanovení 

obchodního zákoníku.  

                                                 
4 § 59 odst. 1 ObchZ 
5 § 114 odst. 1 ObchZ 
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1.1.6 Přeměny spole čnosti 

 Přeměnou obchodních společností rozumíme „okruh dovolených přeměn přísně 

limitován zákonnou úpravou a rámec této kogentní úpravy nesmí být překročen. 

Společným znakem přeměn společností je statutární modifikace, nejčastěji zánik 

některých společností a vznik jiných, přičemž tyto změny jsou zásadně spojeny 

s univerzálním právním nástupnictvím; některé přeměny obsahují zachování právní 

osobnosti zúčastněných společností“6. Mezi zákonné přeměny obchodní společnosti 

patří fúze, rozdělení, převod jmění na společníka a změna právní formy společnosti. 

Přeměna společnosti je přípustná v kterémkoli okamžiku její existence na základě 

rozhodnutí společníků nebo příslušného orgánu, tedy i v případě, že obchodní 

společnost vstoupila do likvidace, podle § 4 zákona o přeměnách obchodních 

společností a družstev, rozhodnutím společníků, valné hromady nebo členské 

schůze, dosažením doby a účelu, pro který byla založena, nebo rozhodnutím soudu. 

„K přeměně společnosti v likvidaci je zapotřebí, aby společníci nebo příslušný orgán 

společnosti rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace zrušili, a to nejpozději do 

okamžiku, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti 

tohoto rozhodnutí končí též funkce likvidátora a statutární orgán společnosti může 

zahájit postupové kroky nutné k realizaci zvoleného způsobu přeměny společnosti.“7  

 Obchodní zákoník v rámci přeměny společnosti rozlišuje dvě formy fúze, a to 

sloučení nebo splynutí. V obou případech vzniká zanikající a nástupnická obchodní 

společnost. Podmínkou je, aby obě společnosti, ať už zanikající tak nástupnická, 

měly stejnou právní formu. Fúze sloučením nastává tehdy, když zaniká jedna nebo 

více společností na základě zrušení bez likvidace, a jmění včetně práv a povinností 

přechází na společnost nástupnickou. Tato nástupnická společnost není společností 

nově vzniklou, ale již existující. 

        

Obr. 1.1  

                                                 
6 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 105 
7 http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&levelid=OB_248A.HTM 



6 

K fúzi splynutím dochází při zrušení dvou nebo více společností bez likvidace a jmění, 

včetně práv a povinností přechází, na rozdíl od fúze sloučením, na společnost nově 

vzniklou. 

        

Obr. 1.2  

 Přeměna společnosti rozdělením může mít podle § 243 zákona o přeměnách 

obchodních společností a družstev tyto formy: 

a)  „rozdělení se vznikem nových obchodních společností, 

 

Obr. 1.3  

b)  rozdělení sloučením, 

 

Obr. 1.4  

c)  kombinace rozdělení se vznikem nových obchodních společností a rozdělení 

sloučením nebo 

 

Obr. 1.5  
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d)  rozdělení odštěpením, které může mít formu – rozdělení odštěpením se 

vznikem jedné nebo více společností, rozdělení odštěpením sloučením nebo 

kombinací rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více společností       

a rozdělení odštěpením sloučením“. 

        

 

 

 

 

Obr. 1.6    Obr. 1.7  

 

 

Obr. 1.8  

Při procesu rozdělování zákon stanoví, aby měly zanikající, rozdělované                     

i nástupnické obchodní společnosti stejnou právní formu. 

 Změna právní formy obchodní společnosti se nedotýká existence právnické 

osoby, tzn. ta společnost, která mění svou formu, nezaniká, ale trvá dál. „Pouze se 

mění její vnitřní právní poměry a právní postavení společníků.“8 

 Převod jmění na společníka nastává tehdy, když se obchodní společnost ruší 

bez likvidace a společníci nebo příslušný orgán rozhodnou, že jmění, včetně práv     

a povinností převedou na jednoho společníka. 

        

Obr. 1.9  

                                                 
8 § 360 Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 
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1.1.7 Zrušení a zánik spole čnosti 

 Mezi pojmem zrušení a zánikem je opět určitá odlišnost. „Zrušení znamená 

ukončení činnosti společnosti, a to buď její likvidací nebo bez likvidace. K zániku 

společnosti dochází teprve jejím výmazem z obchodního rejstříku.“ 9  Zrušení 

společnosti bez likvidace nastává tehdy, má-li právního nástupce. Zánik společnosti 

stojí, dalo by se říci, na konci sledu právních skutečností a jejich právních následků, 

které směřují ke zmizení této právnické osoby. Společnost přestává tímto existovat 

jako právní subjekt. Vedle obecných právních skutečností, které vedou ke zrušení 

obchodních společností, existují i speciální ustanovení o jednotlivých formách 

obchodních společností, musíme je brát v úvahu. Společnost se tedy ruší podle § 68 

odst. 3 ObchZ: 

a) uplynutím doby, na kterou byla založena, 

b) dosažením účelu, pro který byla založena, 

c) rozhodnutím společníků nebo orgánu, 

d) rozhodnutím soudu, 

e) rozhodnutím společníků nebo orgánu, pokud dochází k zániku v důsledku fúze, 

převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, 

f) zrušením konkursu. 

1.1.8 Likvidace spole čnosti 

 Pojmem likvidace rozumíme „mimosoudní vypořádání majetkových poměrů 

zrušené společnosti“ 10 , nemá-li společnost právního nástupce. Pokud zákon 

nestanoví jinak, společnost vstupuje do likvidace dnem zrušení. Tato skutečnost 

musí být zapsána do obchodního rejstříku. Likvidátora, jenž je zpravidla fyzickou 

osobou, jmenuje statutární orgán nebo soud. Ti také určují jeho odměnu. Tímto 

jmenováním dochází k přesunu působnosti statutárního orgánu na likvidátora, jenž 

může jednat jménem společnosti, pouze ale ve smyslu úkonů směřujících k likvidaci 

společnosti. „Plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, 

zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody  o změně  

a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti. Likvidátor je oprávněn jednat 

jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.“11 Soud jej také 

                                                 
9 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 15 
10 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva 
11 § 72 ObchZ 
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může odvolat, porušuje-li své povinnosti. Vstup do likvidace oznámí likvidátor všem 

známým věřitelům a sestaví zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění. Po 

provedení úkonů, které jsou nezbytné k provedení likvidace, sestaví likvidátor zprávu 

o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení majetkového zůstatku. Poté ji předloží 

příslušnému orgánu ke schválení. Nejprve jsou uspokojeni věřitelé, kteří včas 

přihlásili své pohledávky, poté je vyplácen společníkům podíl na likvidačním zůstatku. 

Rozdělením likvidačního zůstatku likvidace společnosti končí. Poté má být podán 

návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku, a to do 30 dnů od skončení 

likvidace. Je možné ji obnovit v případě, že se objeví nový majetek společnosti či 

potřeba jiných nezbytných opatření souvisejících s likvidací. 

1.2 JEDNOTLIVÉ TYPY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

1.2.1 Veřejná obchodní spole čnost 

 „Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby 

podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně 

celým svým majetkem.“12 

 Podle Pelikánové a Černé patří z historického hlediska k nejstarším formám 

obchodních společností. Jedná se o osobní společnost, pro kterou je význačná tzv. 

osobní povaha závazku. „Společníci se sdružují především s ohledem na své 

individuální osobní vlastnosti, rozhodující funkcí společnosti není soustředit kapitál, 

ale spojit lidské individuality s konkrétními osobnostními kvalitami k dosažení 

společných podnikatelských cílů.“13  Obchodní firma této obchodní společnosti, která 

je zapsána do obchodního rejstříku, musí obsahovat dodatek, kterým je označení 

„veřejná obchodní společnost“ nebo zkratka „veř. obch. spol.“ nebo zkratka „v. o. s.“. 

§ 77 ObchZ připouští, že pokud firma obsahuje jméno alespoň jednoho ze 

společníků, postačí dodatek „a spol.“. 

 Aby bylo založení veřejné obchodní společnosti platné, musí mít společenská 

smlouva písemnou formu a musí obsahovat alespoň základní záležitosti, mezi něž 

patří firma a sídlo společnosti, určení společníků a předmět podnikání. V praxi ale 

tyto minimální obsahové náležitosti budou „bezpochyby doplněny řadou společníky 

vzájemně dohodnutých ustanovení, kterými se bude společnost a její společníci 

                                                 
12 § 76 odst. 1 ObchZ 
13 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 301 
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v každodenním provozu řídit“.14 Pokud se společníci shodnou na všech ustanoveních 

společenské smlouvy, podepíší ji. Společenská smlouva se přikládá k návrhu na 

zápis do obchodního rejstříku, který rovněž podepisují všichni společníci. Veřejná 

obchodní společnost vzniká jako právnická osoba dnem zápisu do obchodního 

rejstříku. 

 Členství ve společnosti je určitý soubor práv a povinností, které má společník 

jak vůči v.o. s., tak vůči ostatním společníkům. „Společník je bezvýjimečně povinen 

plnit všechny své povinnosti zákonem mu uložené. V tomto smyslu je vždy právní 

úprava kogentní. Tím však není dotčeno právo společníků upravit si ve společenské 

smlouvě vzájemný okruh práv a povinností způsobem odchylným od obecné úpravy 

v mezích zákonem dovolených.“ 15  Práva a povinnosti společníků vyplývají 

z charakteru v. o. s. jako společnosti osobní. Základní povinností společníka, který 

upravuje obchodní zákoník, je splacení vkladu bez zbytečného odkladu ve lhůtě 

stanovené společenskou smlouvou, jinak je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 

20% dlužné částky. Základním právem nemajetkové povahy je právo na řízení            

a kontrolu společnosti. Vzhledem k  neexistenci vnitřních orgánů společnosti jsou 

všichni společníci statutárním orgánem a jsou oprávněni k obchodnímu vedení 

společnosti. Společenská smlouva může stanovit pouze jednoho ze společníků 

vedením společnosti. Ten je povinen, pokud ostatní společníci projeví zájem, je 

informovat o všech záležitostech společnosti. Každý se společníků má právo nahlížet 

do všech dokladů společnosti a kontrolovat údaje v nich obsažené. Mezi majetková 

práva patří právo na podíl na zisku, který se dělí rovným dílem, pokud společenská 

smlouva nestanoví jinak. Stejným dílem nesou společníci i ztrátu zjištěnou účetní 

závěrkou. K nemajetkové povaze práva společníka můžeme přiřadit i zákaz 

konkurence, jenž upravuje § 84 ObchZ. „Žádný ze společníků veřejné obchodní 

společnosti nesmí bez souhlasu ostatních společníků podnikat v předmětu podnikání 

společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob ani zprostředkovávat obchody 

společnosti pro jiného. Nesmí být ani statutárním orgánem nebo jiným orgánem nebo 

členem orgánu společnosti s obdobným předmětem podnikání.“16 Při zániku účasti 

společníka na společnosti jednak za jejího dalšího trvání, jednak po zrušení              

a likvidaci společnosti má společník právo na vypořádání se společností. 

                                                 
14 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 18 
15 Dvořák, T. Osobní obchodní společnosti. s. 84 
16 http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&refresh=yes&levelid=ob_384.htm 
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 Z osobního charakteru společnosti vyplývá celá řada důvodů pro její zrušení. 

Jsou vyjmenovány v § 88 ObchZ: 

a) výpovědí společníka, pokud byla smlouva uzavřena na dobu určitou, 

b) rozhodnutím soudu, 

c) smrtí společníka, pokud byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou, 

d) zánikem právnické osoby, která je společníkem, 

e) prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím    

insolventního návrhu pro nedostatek majetku, 

f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí nebo vydáním exekučního 

příkazu, 

g) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze 

společníků, 

h) zbavením všeobecných podmínek provozování živnosti společníka 

i) z dalších důvodů, které stanoví společenská smlouva. 

Při důvodech zrušení v písm. a), c), d), e), f), g), h) a i) „se mohou zbývající 

společníci změnou společenské smlouvy dohodnout, že společnost trvá i nadále bez 

společníka, jehož se zánik důvodu týká“17. Jak již bylo výše zmíněno, má společník 

v těchto případech právo na vypořádací podíl, který se vypočte obdobně jako podíl 

na likvidačním zůstatku tak, že „se zůstatek rozdělí mezi společníky nejprve do výše 

hodnoty jejich splacených vkladů, zbytek zůstatku se rozdělí společníky rovným 

dílem“18. 

1.2.2 Komanditní spole čnost 

 „Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za 

závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, zapsaného v obchodním 

rejstříku (komandisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem 

(komplementáři).“19  

 Charakteristickým rysem jsou tedy dva typy společníků, a to komandisté                        

a komplementáři. „Komplementář má postavení podobné společníku ve veřejné 

obchodní společnosti, zatímco komandisté připomínají společníky ve společnosti 

s ručením omezeným. Tomu odpovídá i subsidiárně pojatá právní úprava“20, která 

                                                 
17 § 88 odst. 2 ObchZ 
18 § 92 odst. 1 ObchZ 
19 § 93 odst. 1 ObchZ 
20 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 21 
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tvrdí, že „pokud není stanoveno jinak, použijí se na komanditní společnost přiměřeně 

ustanovení tohoto zákona o veřejné obchodní společnosti a na právní postavení 

komandistů ustanovení o společnosti s ručením omezeným“. 21  Komanditní 

společnost nesmí být založena za jiným účelem než je podnikání. Obchodní firma 

společnosti musí obsahovat označení „komanditní společnost“, případně zkratku „ 

kom. spol“ nebo „k. s.“. 

 Pro platné založení obchodní společnosti je nutné přijetí zakladatelské listiny, 

splacení vkladů, to se týká komandistů, jehož vklad činí minimálně 5000 Kč. Dále pak 

zajištění podnikatelského oprávnění ( např. živnostenského listu, koncese), volba či 

jmenování statutárních orgánů a komplementářů, kteří jsou oprávněni k obchodnímu 

vedení společnosti. Další podmínkou platného založení společnosti je zajištění sídla 

obstaráním výpisu z katastru nemovitostí nebo ověřením nájemní smlouvy                

a v neposlední řadě je podmínkou návrh na zápis do obchodního rejstříku, ke 

kterému se rovněž přikládá společenská smlouva, která musí obsahovat firmu a sídlo 

společnosti, určení společníků, předmět podnikání, určení komplementářů                 

a komandistů a jejich výše vkladu, samozřejmostí je podpis všech společníků. 

 Členství ve společnosti vzniká uzavřením společenské smlouvy při založení 

společnosti nebo přistoupení do ní po jejím vzniku na základě změny společenské 

smlouvy a souhlasu všech společníků. Tento způsob je originární. Derivativní způsob 

vzniku členství ve společnosti nastává tehdy, když se přihlásí oprávněný dědic po 

zemřelém společníkovi, připouští-li to společenská smlouva. Naopak zánik účasti 

nastává tehdy, zaniká-li komanditní společnost, vystoupí-li společník ze společnosti. 

Další možností je smrt fyzické nebo zánik právnické osoby – komandisty, prohlášení 

konkursu na majetek komandisty nebo zamítnutí takového návrhu pro nedostatek 

majetku. V posledních dvou případech, dojde-li k uvedené situaci na straně 

komplementáře, dochází k zrušení celé společnosti. 

 Komanditní společnost se zruší s likvidací nebo bez ní. V případě zrušení         

s likvidací mají společníci právo na podíl na likvidačním zůstatku, přičemž každý 

společník má právo na vrácení částky ve výši splaceného vkladu. Pokud likvidační 

zůstatek pro toto není dostatečný, přednostní právo na vrácení mají komandisté. 

                                                 
21 § 93 odst. 4 ObchZ 
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„Zbytek likvidačního zůstatku, který zůstane po vrácení částky ve výši vkladů, se 

rozdělí mezi společníky podle stejných zásad jako zisk.“22 

1.2.3 Spole čnost s ru čením omezeným 

 „Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen 

vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo 

zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříků (§ 106 odst. 2).“23 

 Společnost s ručením omezeným může být založena k podnikání i k jiné 

činnosti, Společnost je kapitálovou společností, jejíž povinností je vytvoření 

základního kapitálu. Společnost může být založena jedinou osobou, nejvýše může 

mít padesát společníků. Firma, která se zapisuje do obchodního rejstříku, musí 

obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, případně zkratku „spol.      

s r. o.“ nebo s. r. o.“. Výše základního kapitálu musí činit alespoň 200 000 Kč a výše 

vkladu jednotlivých společníků musí být ve výši minimálně 20 000 Kč. Tyto vklady 

mohou tvořit jak peněžité tak nepeněžité vklady. Za porušení svých závazků 

odpovídá společnost celým svým majetkem, společníci ručí společně a nerozdílně do 

výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu 

v obchodním rejstříku.  

 Společenské smlouvě, která má opět zásadní charakter pro založení 

společnosti, zákon předepisuje speciální formu, a to v podobě notářského zápisu. 

Zákon, jak jsem již zmínila, umožňuje, aby společnost byla založena jedinou osobou, 

v tomto případě společenskou smlouvu nahrazuje zakladatelská listina. Podle § 110 

ObchZ musí obsahovat alespoň tyto podstatné náležitosti: 

a) „ firmu a sídlo společnosti, 

b) určení společníků uvedením firmy nebo název a sídla právnické osoby nebo 

jména a bydliště fyzické osoby, 

c) předmět podnikání (činnosti), 

d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu 

a lhůty splácení vkladu,  

e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají 

jménem společnosti, 

f)  jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

                                                 
22 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zruseni-
opu/1000818/46121/#b5 
23 § 105 odst. 1 ObchZ 
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g)  určení správce vkladu, 

h)  jiné údaje, které vyžaduje tento zákon“. 

Tyto náležitosti jsou pouze minimální, společenská smlouva se zpravidla doplňuje 

ještě o tzv. fakultativní náležitosti, na kterých se společníci dohodnou a které 

zpřesňují pravidla fungování společnosti. „Společenská smlouva může také určit, že 

společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji 

rozvede některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě.“ 24  Společenská 

smlouva spolu s dalšími doklady se přikládá k návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku, který musí podepsat všichni jednatelé. Podle § 111 ObchZ před podáním 

návrhu na zápis musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30% spolu 

s emisním ážiem. Celková výše všech vkladů musí činit alespoň 100 000 Kč. 

V případě založení společnosti jedním zakladatelem, musí být před zápisem do 

obchodního rejstříku splacen celý základní kapitál. Ke dni zápisu vzniká společnost 

jako právnická osoba.  

 Povinností společnosti je vytvoření rezervního fondu. Pokud není tento fond 

vytvořen při vzniku společnosti, vytváří jej povinně ze zisku běžného účetního období 

po zdanění v roce, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši minimálně 10% 

z čistého zisku. Každoročně se doplňuje o částku, která je určena ve společenské 

smlouvě nebo stanovách. „O použití rezervního fondu rozhodují jednatelé při 

respektování příslušných zákonných ustanovení (např. rozhodnutí vyhrazená valné 

hromadě.)“25 

 Členství ve společnosti s ručením omezeným vzniká uzavřením společenské 

smlouvy při založení společnosti, vydáním zakladatelské listiny jediným zakladatelem 

nebo prohlášením o převzetí nového vkladu v případě zvyšování základního kapitálu 

jinou osobou než společníkem, v němž musí nový společník prohlásit, že přistupuje 

ke společenské smlouvě, viz Pelikánová (2006). Jedná se o nabytí originární. 

Derivativním nabytím u společnosti rozumíme, že členství vzniká např. na základě 

smlouvy o převodu obchodního podílu, univerzálního právního nástupnictví po 

zaniklé právnické osobě apod. Samozřejmostí členství ve společnosti jsou práva       

a povinnosti společníků. „Základní povinností každého společníka je splatit vklad za 

podmínek a ve lhůtě určené ve společenské smlouvě, nejpozději však do pěti let od 

vzniku společnosti, jinak je povinen platit úroky z prodlení ve výši 20% nesplacené 

                                                 
24 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 24 
25 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 24 
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částky.“26 Pokud společník nesplní podmínky vkladové povinnosti, může být valnou 

hromadou vyloučen ze společnosti. K dalšímu právu společníka patří právo na podíl 

na zisku. Práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti vykonávají 

společníci na valné hromadě. K těmto právům patří např. možnost požadování 

informací od jednatelů o záležitostech společnosti a nahlížení do dokladů společnosti 

a kontrolování tam obsažené údaje. Společník ve společnosti s ručením omezeným 

nemá právo ze společnosti vystoupit, ledaže by požádal soud o zrušení účasti ve 

společnosti. Společnost, která má zájem na vyloučení společníka, který závažným 

způsobem porušuje povinnosti, se může domáhat u soudu. Účast společníka může 

skončit i dohodou všech společníků, která musí mít písemnou formu a podpisy musí 

být úředně ověřeny. V takových případech má společník právo na vypořádací podíl, 

který se určuje poměrem obchodních podílů. 

 Aby společnost mohla fungovat, tak jak má, je potřeba určitého strukturního 

mechanismu, který umožňuje její aktivitu. Pelikánová (2006) orgány společnosti 

s ručením omezeným přirovnává ke struktuře státního organismu. Tvrdí, že orgán, 

který odpovídá zákonodárnému sboru, je v případě této společnosti valná hromada, 

tedy orgán rozhodující hlasováním o nejzávažnějších záležitostech. Jednatelé 

přirovnává k výkonnému orgánu, vládě, který zpravidla plní roli statutárního orgánu. 

Pokud tak stanoví společenská smlouva, zřizuje se dozorčí rada plnící funkci 

kontrolní. 

 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Je složená výlučně ze 

společníků, jejichž postavení při hlasování není rovné 27. Rozhoduje o otázkách 

vyjmenovaných v zákoně v § 125 odst. 1 písm. a) až o), dále pak o otázkách 

určených společenskou smlouvou a může rozhodovat i o věcech, které jinak náleží 

do působnosti jiných orgánů. Usnesení je možné, jsou-li přítomni společníci, kteří 

mají alespoň polovinu všech hlasů28. Usnesení spočívá v hlasování společníků, je 

tedy výsledkem projevení vůle společníků. K rozhodnutí o většině otázek stačí prostá 

většina hlasů přítomných, „jenom k vypočteným rozhodnutím je nutná kvalifikovaná 

většina“, která představuje dvoutřetinovou většinu počítanou ze všech hlasů. „Kromě 

změn společenské smlouvy a stanov jde ještě o rozhodování o zvýšení nebo snížení 

základního kapitálu, o připuštění nepeněžitého vkladu, o možnosti kapitalizace 

                                                 
26 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 24 
27 na každých 1000 Kč 1 hlas 
28 podle § 127 odst. 2 má každý společník jeden hlas na každých 1000 Kč svého vkladu, neurčí-li společenská 
smlouva jiný počet hlasů 
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pohledávky a o zrušení s likvidací.“ 29  Podle zákona se valná hromada koná 

minimálně jednou do roka a svolávají ji jednatelé, popř. společníci, jejichž vklady 

dosahují min. 10% základního kapitálu. Termín svolání se společníkům oznámí 

nejméně 15 dnů před dnem jejího konání písemnou pozvánkou. Výroční valná 

hromada schvaluje výroční účetní závěrku a musí rozhodnout o rozdělení zisku, 

v případě ztráty o její úhradě. Tato valná hromada „se musí konat nejpozději do šesti 

měsíců od posledního dne účetního období“ 30 . Zvolí se předseda a zapisovatel         

a z valné hromady musí být pořízen zápis. Každý společník, jednatel, likvidátor či 

insolventní správce, pokud má pocit, že valná hromada a její usnesení je v rozporu 

s právními předpisy, má právo k podání žaloby na neplatnost toho usnesení. 

 Statutárním orgánem valné hromady je jeden nebo více jednatelů, „jejichž 

hlavní úlohou je obchodní vedení a jednání jménem společnosti navenek“31. Vedle 

toho mají nezastupitelnou úlohu i uvnitř společnosti. „Jsou povinni zajistit řádné 

vedení předepsané evidence účetnictví, vést seznam společníků a informovat 

společníky o záležitostech společnosti.“32 Omezit jejich působnost může společenská 

smlouva, stanovy či valná hromada, která jednatele jmenuje. Pro jednatele 

společnosti s ručením omezeným platí takový zákaz konkurence, že „nesmí podnikat 

ve stejném nebo obdobném oboru jako má společnost ani vstupovat se společností 

do obchodních vztahů, zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody 

společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným 

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným 

předmětem podnikání jako má společnost, vykonávat činnost jako statutární orgán 

nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným 

nebo obdobným předmětem podnikání jako má společnost“.33 

 Nepovinným orgánem společnosti s ručením omezeným je dozorčí rada. Zřizuje 

se tehdy, stanoví-li tak společenská smlouva či zvláštní zákon. Zřejmě se bude 

zřizovat ve větších společnostech, kde lze předpokládat, že náročnou dozorčí činnost 

nezvládnou sami společníci. Její povinností podle § 138 odst. 1 ObchZ je dohled nad 

činností jednatelů, kontrola účetních knih a jiných dokladů, přezkoumávání účetních 

závěrek, kontrola návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a podávání zpráv 
                                                 
29 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 411 
30 § 128 odst. 1 ObchZ 
31 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 421 
32 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 29 
33http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?sn=y&hledany=org%E1ny+spole%E8nosti+s+ru%E8en%EDm
+omezen%FDm&cd=152&typ=r&levelid=ob_180.htm 
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valné hromadě. Členové, kterých musí být alespoň tři, jsou voleni valnou hromadou. 

Nemůže jím být jednatel společnosti a na členy se vztahuje zákaz konkurence. 

„Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady a musí jim být zde 

uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Dozorčí rada má dokonce právo svolat valnou 

hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.“ 34  

 Společnost s ručením omezeným se kromě případů, které jsou uvedeny 

v obecné části práce o obchodních společnostech, ruší rozhodnutím soudu na 

základě návrhu některého ze společníků za podmínek uvedených ve smlouvě a na 

základě jiné skutečnosti uvedené ve společenské smlouvě. V obojím případě se 

jedná zrušení společností s likvidací, při které má společník samozřejmě nárok na 

vyplacení podílu na likvidačním zůstatku. Určuje se poměrem obchodních podílů, 

nestanoví-li společenská smlouva jinak. 

1.2.4 Akciová spole čnost 

 „Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý 

počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých 

závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.“35 

 Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře. Podle zákona 

a stanov „je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se 

na řízení společnosti mimo jiné tím, že je oprávněn hlasovat na valné hromadě, 

případně podílet se na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace“36. Každá 

akcie má svou jmenovitou hodnotu. Je to částka, kterou musí upisovatel splatit, aby 

mu akcie byla vyměněna za zatímní list, jehož je do této doby majitelem. Částka, za 

kterou společnost akcie vydává, je emisní kurs. Akcie mohou být vydané ve dvou 

podobách, a to v listinné nebo zaknihované podobě. Listinná akcie musí navíc 

obsahovat, kromě firmy a sídla společnosti, jmenovité hodnoty, označení formy, výše 

základního kapitálu a počtu akcií k datu emise akcie ještě číselné označení a podpis 

členů představenstva. I forma akcie může mít dvě podoby. Může znít na jméno nebo 

na majitele. Akcie na majitele jsou volně převoditelné. Práva z těchto akcií má ten, 

kdo je v ten okamžik vlastní a předloží je. Na rozdíl od akcie na jméno, která je 

vydána na jméno určité osoby a v listinné podobě je převoditelná rubopisem              

a předáním.  

                                                 
34 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 30 
35 § 154 odst. 1 ObchZ 
36 http://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie 



18 

 Povinností akciové společnosti je vydání stanov, pro něž obchodní zákoník 

určuje podstatné náležitosti. Jsou uvedené v § 173 odst. 1 písm. a) až m). Dále 

Klang (2004) uvádí, že pokud je potřeba, stanovy mohou upravit vydávání různých 

druhů akcií a práva, které jsou s nimi spojené, dále pravidla, které souvisí 

s vydáváním dluhopisů ve společnosti, pravidla pro zvýhodnění nabývání akcií 

zaměstnanci společnosti a také název deníku, v němž bude představenstvo 

uveřejňovat oznámení o výměně poukázek na akcie za akcie na jméno. 

 Akciová společnost je kapitálová společnost, která může být založena i k jiné 

činnosti než k podnikání. Společnost může být založena jedním nebo i více 

zakladateli, v případě jedné osoby musí jít o právnickou osobu. Zakladatelská 

smlouva či litina musí mít formu notářského zápisu. A musí obsahovat povinné 

náležitosti, které jsou vyjmenované v zákoně v § 163 odst. 1 písm. a) až i). Akciová 

společnost může být založena s veřejnou nabídkou akcií, při této situaci musí 

základní kapitál činit alespoň 20 000 000 Kč, pokud je společnost zakládána bez 

veřejné nabídky, základní kapitál musí činit alespoň 2 000 000 Kč. 

 Při založení akciové společnosti na základě veřejné nabídky akcií „zakladatel 

nebo zakladatelé zabezpečují vytvoření základního kapitálu převyšujícího jmenovitou 

hodnotu jimi upsaných akcií veřejnou nabídkou akcií“37. Zakladatelská smlouva musí 

v tomto případě obsahovat kromě náležitostí uvedených v obchodním zákoníku navíc 

náležitosti z § 163 odst. 2 písm. a) až i). Veřejná nabídka akcií akciové společnosti se 

musí vhodným způsobem uveřejnit, nejčastěji v tisku, a na obsahu nabídky nelze nic 

měnit. V každém upisovacím místě musí být k dispozici k nahlédnutí návrh stanov. 

Upsání akcie je platné zapsáním do listiny upisovatelů, kterou upisovatel podepisuje. 

Jeho upsáním projevil svou vůli stát se společníkem. Upisovatel je tímto „povinen 

splatit případné emisní ážio a alespoň 10% jmenovité hodnoty upsaných akcií v době 

a na účet banky, které jsou určeny zakladateli ve veřejné nabídce akcií. Nesplní-li 

upisovatel tuto povinnost, je upsání neúčinné.“38  

 Pokud byly splněny zmíněné povinnosti každého upisovatele, může se konat 

ustavující valná hromada a každý z nich se jí může zúčastnit. Musí být svolána 

zakladateli nejpozději „do 60 dnů ode dne, kdy bylo dosaženo účinného upsání 

navrhovaného základního kapitálu“, podle § 169 odst. 1. Ustavující valná hromada je 

                                                 
37 § 164 odst. 1 ObchZ 
38 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zalozeni-vznik-
opu/1000818/46132/#b32 
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schopna se usnášet jen za podmínek, účastní-li ji se upisovatelé alespoň poloviny 

upsaných akcií a rozhodnutí může být uskutečněno pouze tehdy, když souhlasí 

většina přítomných. Její povinností je rozhodnutí o založení společnosti, schválení 

stanov a zvolení orgánů společnosti. Její průběh musí být osvědčen notářským 

zápisem. 

 V případě, že se zakladatelé ve společenské smlouvě dohodnou, „že v určitém 

poměru upisují akcie na celý základní kapitál společnosti, nevyžaduje se veřejná 

nabídka akcií a konání valné hromady“ 39 . Tomuto založení akciové společnosti 

říkáme založení společnosti bez veřejné nabídky. Společnost je tedy založena 

uzavřením společenské smlouvy všemi společníky či zakladatelské listiny jedním 

zakladatelem. 

 Tak jako u všech obchodních společností akciová společnost vzniká zápisem 

do obchodního rejstříku, návrh podává představenstvo jako celek a podepisují jej 

všichni členové představenstva. Součástí návrhu musí být doklady o založení, 

doklady o předmětu podnikání, doklady o splacení vkladu, doklady o sídle, členech 

představenstva a dozorčí rady, doklady do sbírky listin a ostatní dokumenty. 

Rejstříkový soud povolí zápis do obchodního rejstříku, jsou-li v souladu s obchodním 

zákoníkem prokázány určité skutečnosti. Skutečnostmi jsou, podle Klanga (2004), 

řádné konání ustavující valné hromady, řádné upsání základního kapitálu, příp. 

splacení emisního ážia a alespoň 30% jmenovité hodnoty všech akcií, schválení 

stanov společnosti, řádné zvolení členů představenstva a dozorčí rady. Dále musí být 

prokázáno, že stanovy společnosti ani její založení není v rozporu se zákonem         

a, v neposlední řadě, že byla uveřejněna veřejná nabídka akcií a uveřejněn prospekt 

cenného papíru nebo užší prospekt cenného papíru v souladu se schválením Komise 

pro cenné papíry, jde-li o společnost založenou veřejnou nabídkou. Obchodní firma 

společnosti, která se zapisuje do obchodního rejstříku, musí obsahovat dodatek 

označující formu obchodní společnosti, a to „akciová společnost“, popř. zkratku „akc. 

spol.“ nebo „a. s.“. 

 Valná hromada, představenstvo a dozorčí rada jsou orgány, které podle naší 

právní úpravy akciová společnost zřizuje. Nejvyšším orgánem společnosti je valná 

hromada, na které se akcionáři účastní osobně nebo v zastoupení. Konání valné 

hromady určují stanovy, nejméně by se však měla konat jednou za rok. Svolává ji 

                                                 
39 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 41 
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představenstvo. Je povinno uveřejnit pozvánku nebo oznámení o jejím svolání 

způsobem, které určují stanovy nebo zákon. Tak představenstvo činí, pokud se jedná 

o společnost s akciemi na majitele.  V případě akcií na jméno je pozvánka zaslána 

akcionářům na jejich adresu, nejméně 30 dní před konáním valné hromady. 

Schopnost usnášení má valná hromada za podmínek přítomnosti akcionářů, kteří 

vlastní akcie o jmenovité hodnotě přesahující 30% základního kapitálu. „Valná 

hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje 

většinu jinou.“40  Mezi záležitosti, které náleží do kompetence valné hromady patří, 

podle Klanga (2004), např. rozhodování o změně stanov, o výši základního kapitálu,  

o členech orgánů, o otázkách týkajících se účetní závěrky atd. O záležitostech, které 

valné hromadě nesvěří zákon, nemá právo rozhodovat. O valné hromadě musí 

představenstvo pořídit zápis, jehož vyhotovení musí být do 30 dnů od jejího ukončení.  

 Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo, řídící její činnost   

a jednající jejím jménem. „Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech 

společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné 

hromady nebo dozorčí rady“ 41 , jež mohou omezit právo představenstva jednat 

jménem společnosti, ale omezení není účinné vůči třetím osobám. Představenstvo 

má v rámci své široké působnosti povinnost zabezpečovat řádné vedení účetnictví 

společnosti. Dalším úkolem představenstva je péče o majetek společnosti                 

a sledování jeho stavu, o kterém valné hromadě předkládá zprávu nejméně jednou 

do roka společně se zprávou o podnikatelské činnosti. Představenstvo má nejméně 

tři členy, jež volí a odvolává valná hromada. „Rozhoduje většinou hlasů svých členů 

určenou stanovami, jinak většinou hlasů svých členů. Každý člen má jeden hlas.“42 

Valná hromada dává pokyny představenstvu a to se řídí jejími zásadami, pokud však 

nejsou v rozporu s předpisy nebo stanovami. Na členy představenstva se vztahuje 

zákaz konkurence přesně stanovený v § 196 ObchZ. „O průběhu zasedání 

představenstva a o jeho rozhodnutí se pořizují zápisy podepsané předsedou 

představenstva a zapisovatelem.“43 

 Dozorčí rada jako vnitřní orgán společnosti „dohlíží na výkon působnosti 

představenstva a uskutečňování činnosti společnosti“, podle § 197 odst. 1 ObchZ. Do 

její další působnosti patří přezkoumávání účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku 

                                                 
40 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 49 
41 § 191 odst. 1 ObchZ 
42 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 53 
43 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 54 
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nebo úhrady ztráty. Může také svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy 

společnosti a navrhuje jí potřebná opatření. Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, 

z nichž dvě třetiny volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, „má-li 

společnost více než 50 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Stanovy mohou 

určit vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak tento počet nesmí 

být větší, než počet členů volených valnou hromadou“.44 Rozhodnutí dozorčí rady 

závisí na souhlasu většiny hlasů svých členů, pokud stanovy neurčí jiný počet. I ze 

zasedání dozorčí rady se musí pořídit zápis, jako to bylo v případě představenstva. 

Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným je zřizování dozorčí rady akciové 

společnosti povinné.  

 Zrušení akciové společnosti nastává v obecných případech zrušením obchodní 

společnosti. Uvedeme si proto jen skutečnosti, které se týkají právě akciové 

společnosti. Nejprve tedy valná hromada určí likvidátora. Likvidátor rozdělí likvidační 

zůstatek mezi akcionáře, kteří na jeho výzvu navrátí listinné akcie společnosti,         

„v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií“, § 220 odst. 1. V případě zaknihovaných 

akcií tento nárok na vyplacení likvidačního podílu vzniká až po zrušení akcií 

společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke kterému dá likvidátor 

příkaz. Po prokázání, že byly všechny akcie společnosti zničeny, prohlášeny za 

neplatné nebo zrušeny, bude akciová společnost rejstříkovým soudem vymazána 

z obchodního rejstříku a společnost tímto dnem zaniká jako právní subjekt s právy    

a povinnostmi s tím spojené. 

                                                 
44 Klang, M. Obchodní společnosti: průvodce právní úpravou. s. 55 



22 

2 PRÁVNÍ ÚPRAVA DRUŽSTEV  

 Právní úprava družstva je systematicky oddělena od obchodních společností. 

Můžeme ji nalézt v druhé části obchodního zákoníku v hlavě druhé, přesněji v § 221 

až § 260. 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY  

 „Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem 

podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých 

členů.“45 

 Z této definice lze usoudit, že pokud je družstvo společenstvím neuzavřeného 

počtu osob, znamená to tedy, že do něj členové mohou volně přistupovat                  

a vystupovat z něj, splňuje-li družstvo podmínky o minimálním počtu členů z § 221 

odst. 4 ObchZ, tzn. že nejmenší počet  členů musí být alespoň pět. To neplatí, jsou-li 

jeho členy alespoň dvě právnické osoby. Dále pak je družstvo osobou právnickou, 

která za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem, to neplatí             

o členech, kteří za závazky družstva neručí (§ 222 odst. 2 ObchZ). Zákon 

předepisuje, že obchodní jméno družstva musí obsahovat označení „družstvo.“  

2.1.1 Založení a vznik družstva 

 Stejně jako u obchodních společností musíme rozlišovat mezi založením          

a vznikem družstva. Založení je jedním z předpokladů vzniku družstva. Prvním 

krokem k jejímu založení je svolání a konání ustavující členské schůze „která přijme 

usnesení, v němž určí zapisovaný základní kapitál a schválí stanovy družstva, a zvolí 

představenstvo a kontrolní komisi, případně další orgány družstva, pokud si jejich 

zvolení ve stanovách členská schůze vyhradila, družstevní záložna navíc ještě 

úvěrovou komisi“.46  

 Na ustavující členské schůzi jsou oprávněny hlasovat ty osoby, které do 

družstva podaly přihlášku. Schůze zvolí svého předsedajícího před rozhodováním    

o výše uvedených věcech. 

Ustanovující schůze volí a přijímá usnesení většinou přítomných. Tato schůze vede 

k založení družstva, pokud se na ní uchazeči o členství zavázali k členským vkladům 

                                                 
45 § 221 odst. 1 ObchZ 
46 Římalová, O. - Holešovský, J. Družstva. 2. s. 128 
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dosahujícím stanovené částky zapisovaného základního kapitálu. Základní členský 

nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze 

družstva určenému členu představenstva. Průběh schůze se dokládá notářským 

zápisem, jehož přílohou je seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů, 

k nimž se na ustavující členské schůzi zavázali. O rozhodnutí schůze o schválení 

stanov se pořídí notářský zápis, který musí obsahovat také schválený text stanov. 

 Vznik družstva je okamžik, „kdy je družstvo na základě usnesení soudu 

zapsáno do obchodního rejstříku a od kterého je družstvo právnickou osobou.“47  

Podmínkou zápisu je splacení alespoň poloviny zapisovaného základního kapitálu, 

který činí nejméně 50 000 Kč. Návrh na zápis podává představenstvo a všichni 

členové představenstva jej podepisují, podpisy musí být úředně ověřeny. 

K tomuto návrhu se přikládá: 

a) „stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi družstva a stejnopis 

notářského zápisu o rozhodnutí ustavující schůze družstva o schválení stanov, 

b) stanovy družstva, 

c) doklad o splacení stanovené části zapisovaného základního kapitálu.“48 

 Stanovy jsou vnitrodružstevním dokumentem a, dalo by se říci, jsou pro 

družstvo tím, čím je pro obchodní společnost společenská smlouva spojená se 

stanovami. „Mají povahu právního úkonu, ve své podstatě jsou smlouvou uzavřenou 

zakladateli družstva. Na rozdíl od běžné smlouvy, která musí být uzavřena 

konsensem všech účastníků, jsou schvalovány většinou hlasů,.“ 49  Podle § 226          

a § 223 ObchZ stanovy družstva musí obsahovat povinné náležitosti týkající se: 

- obchodní firmy a sídla družstva,  

- předmětu podnikání (činnosti), 

- vzniku a zániku členství, práv a povinnosti členů k družstvu a naopak, 

- výše základního členského vkladu, popřípadě i výše vstupního vkladu, 

- orgánů družstva, 

- způsobu použití zisku a úhrady případné ztráty, 

- tvorby a použití nedělitelného fondu a  

- dalšího ustanovení. 

                                                 
47 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 469 
48 § 225 odst. 3 ObchZ 
49 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 470 
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 Podle § 235 ObchZ je družstvo při svém vzniku povinno vytvořit nedělitelný fond, 

který musí být nejméně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Družstvo 

tento fond doplňuje o nejméně 10% ročního čistého zisku do doby, než výše tohoto 

fondu dosáhne částky, která se rovná polovině zapisovaného základního kapitálu. 

2.1.2 Členství v družstvu 

 Otázky týkající se vzniku a zániku členství, práv a povinností členů k družstvu               

a družstva ke členům musí být upraveny ve stanovách. Jsou to závazné náležitosti 

podle § 226 odst. 1 písm. c) ObchZ. 

 „Členská základna je základním atributem pro existenci jakéhokoli družstva. 

Členský vztah je tak základním družstevním vztahem, od něhož se odvíjejí prakticky 

všechny ostatní vztahy k družstvu.“ 50 Členy družstva mohou být obecně jak FO tak 

PO. Pokud se jedná o FO, jejich členství je podmíněno pracovním vztahem 

k družstvu, může se členem stát osoba, která skončila povinnou školní docházku      

a dovršila 15 let věku. Členství je vázáno na splnění určitých podmínek stanovených 

zákonem nebo stanovami. Po splnění těchto podmínek vzniká členství podle § 227 

odst. 2: 

a) dnem vzniku družstva (zápisem v OR), 

b) za trvání družstva, 

c) převodem členství, 

d) jiným způsobem stanoveným zákonem. 

„Podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu určeného stanovami 

(základní členský vklad) anebo ve stanovách určené části základního členského 

vkladu (vstupní vklad).“51 

 Změny v počtu a identitě členů družstva nejsou spojeny se změnami stanov, 

proto zákon družstvu ukládá povinnost vést seznam členů podle § 228 ObchZ. Musí 

v něm být zaznamenána firma nebo název a sídlo právnické osoby, resp. jméno       

a bydliště fyzické osoby, výše členského vkladu a výše, v níž byl splacen. Družstvo je 

povinno bez zbytečného odkladu poznamenat všechny změny evidovaných 

skutečností. Seznam je omezeně veřejně přístupný, protože do seznamu může 

nahlédnout pouze ten, kdo osvědčí právní zájem. Členové družstva mají právo do 

                                                 
50 Římalová, O. - Holešovský, J. Družstva. 2. s. 181 
51 § 223 odst. 3 ObchZ 
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seznamu nahlížet a navíc mohou žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu 

jejich zápisu. 

 Členství vyjadřuje soustavu práv a povinností členů ve vztahu k družstvu.        

„V rámci systému úpravy družstev nenalezneme žádný oddíl věnovaný právům              

a povinnostem členů, obsahu členského vztahu. Jednotlivá práva musíme proto 

zjišťovat z rozptýlených ustanoveních zařazených do oddílů, jejichž předmět je 

odlišný. Ukazuje, že přístup ke družstvu z pozice jednotlivce, který se v družstvu 

sdružuje za účelem dosažení svých individuálních osobních cílů, byl pro 

zákonodárce v této oblasti čímsi nezvyklým.“ 52 Můžeme konstatovat, že je možno 

rozlišovat práva a povinnosti, které mají majetkový a nemajetkový charakter. Mezi 

družstvy je značná odlišnost, přesto je možno s určitým zjednodušením obecně říci, 

že mezi základní povinnosti člena, kromě obecné povinnosti dodržovat stanovy, patří 

vkladová povinnost. K základním členským právům můžeme zařadit právo účastnit 

se členské schůze a hlasovat na ní nebo být volen do orgánů družstva,  právo podat 

u soudu návrh na neplatnost usnesení členské schůze, právo na informace a právo 

využívat služeb poskytovaných družstvem, právo nahlížet do seznamu členů a žádat 

o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu, právo na podíl 

ze zisku, právo na vypořádací podíl v případě zániku členství za trvání družstva, 

právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě zrušení družstva s likvidací, právo 

vyžádat si k nahlédnutí řádnou účetní závěrku  a návrh na rozdělení zisku a úhrady 

ztráty a právo podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva na 

náhradu škody způsobené družstvu. „Pozornost je třeba věnovat těm právům            

a povinnostem mající pro členy zásadní význam.“53 

Členství v družstvu může zaniknout pouze na základě právních skutečností  

stanovených zákonem, kterými jsou podle § 231 odst. 1 a § 232 odst. 1 a 4 ObchZ 

písemná dohoda, vystoupení, vyloučení, prohlášení konkursu na majetek člena, 

zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek majetku člena, pravomocné nařízení 

výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydání exekučního 

příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci, usnesení o nařízení 

exekuce, nebo zánik družstva. Tento výčet je společný pro fyzické i právnické osoby. 

Zákoník doplňuje pro fyzické osoby, že jejich členství zaniká smrtí a členství 

                                                 
52 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 497 
53 Římalová, O. - Holešovský, J. Družstva. 2. s. 208 
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právnické osoby zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, 

popřípadě jejím zánikem. 

2.1.3 Orgány družstva 

 Nezbytností pro řídící činnost družstva je existence orgánů, „jejichž funkcí je 

rozhodování o všech podstatných otázkách týkajících se určitého družstva, 

vykonávání rozhodnutí vyšších orgánů a obchodní vedení nebo běžné řízení             

a kontrola řízení i činnosti družstva i jeho orgánů.“54 Orgány družstva je možno dělit 

na obligatorní a fakultativní. Obligatorní jsou ty orgány, které každé družstvo musí 

vytvořit při zakládání družstva, a to před zápisem do obchodního rejstříku. Těmito 

orgány jsou: 

A) členská schůze, 

B)  představenstvo, 

C)  kontrolní komise. 

Vzhledem k různorodosti družstev kromě toho zákon umožňuje, aby byly zřízeny        

i další orgány, tedy ty fakultativní, které družstvo považuje za účelné a nutné pro svůj 

bezporuchový chod. Tyto orgány se musí uvést ve stanovách a vymezit jim 

působnost, složení, způsob svolání a délku funkčního období členů. Obchodní 

zákoník žádný takový orgán neuvádí, mohly by to být různé komise, např. sociální, 

rozhodčí, ochrany zdraví apod. Tyto orgány mohou být vytvořeny při vzniku družstva 

nebo kdykoli později na základě stanov družstva. 

 Za členy orgánů, jak obligatorních tak fakultativních, mohou být zvoleni jen 

členové družstva starší 18 let, to vyplývá z obecných ustanovení o způsobilosti 

k právním úkonům (§ 8 ObčZ). Pokud je členem družstva osoba právnická, může být 

rovněž členem orgánů, v tomto případě se postupuje podle § 238 odst. 2 ObchZ. 

„Funkční období členů orgánů družstva určují stanovy, nesmí však přesáhnout pět let. 

Výjimka platí při založení družstva, kdy funkční období prvních orgánů může být 

maximálně tři roky.“55 „Neurčují-li stanovy jinak, mohou být členové orgánů družstva 

voleni opakovaně.“56  

 Aby bylo usnesení obligatorních orgánů platné, vyžaduje se: 

- řádné svolání orgánů,  

- přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánů, 

                                                 
54 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 477 
55 Římalová, O. - Holešovský, J. Družstva. 2. s. 219 
56 § 246 odst. 3 ObchZ 
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- souhlas většiny přítomných členů. 

„Každému členu představenstva a kontrolní komise náleží jeden hlas, a – na rozdíl 

od počtu hlasů na členské schůzi – tuto zásadu nesmí měnit ani stanovy (§ 240        

a § 250 ObchZ). Má-li družstvo i jiné orgány, musí ve stanovách určit způsob 

hlasování v nich.“57 

 § 249 ObchZ o zákazu konkurence říká, že „členové představenstva a kontrolní 

komise družstva, prokuristé a ředitel nesmějí být podnikateli ani členy statutárních    

a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. Stanovy 

mohou upravit rozsah zákazu konkurence jinak.“ 

 ad A) Členská schůze 

  Schůze členů družstva je nejvyšším orgánem, který jedná a rozhoduje               

o nejdůležitějších otázkách týkajících se družstva i jeho členů. Do působnosti tohoto 

orgánu patří otázky určené kogentně zákonem, otázky určené stanovami a dále 

otázky, které si členská schůze vyhradila pro své rozhodování. Do výlučné 

působnosti členské schůze určené kogentně podle § 239 odst. 4 ObchZ patří otázky 

týkající se např. změn stanov, členů představenstva a kontrolní komise, schvalování 

účetní závěrky, rozdělení zisku, koncepce rozvoje družstva, zrušení nebo přeměny 

družstva aj. Na základě dalších ustanovení obchodního zákoníku do působnosti 

rozhodování členské schůze patří např. jmenovat likvidátora při vstupu družstva do 

likvidace (§ 259 ObchZ), na základě stanov rozhodnout o uhrazovací povinnosti 

členů přesahující členský vklad ke krytí ztrát družstva (§ 222 ObchZ) atd. „Členská 

schůze si dále může vyhradit rozhodování o jakékoli další otázce. Není zapotřebí, 

aby takovou možnost předvídaly stanovy, nýbrž členská schůze si sama takové 

rozhodnutí vyhradí, přičemž by tento záměr měl být patrný z programu členské 

schůze uvedeného na pozvánce.“58 

 Členská schůze se schází ve lhůtách, které určují stanovy, nejméně však 

jednou za rok. Schůzi, která je svolána v termínu podle stanov, můžeme označit jako 

řádnou a schůzi svolanou mimo tento termín jako mimořádnou, i když tyto termíny 

zákon nepoužívá. Mimořádná schůze může být svolána na základě skutečností 

vyplývajících ze stanov, musí být podle zákona svolána, pokud o to alespoň třetina 

všech členů nebo kontrolní komise písemně požádá. Dále pak stanovy mohou 

upravit další skutečnosti, na jejichž základě musí být členská schůze svolána. 

                                                 
57 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 478 
58 Římalová, O. - Holešovský, J. Družstva. 2. s. 223 



28 

 Pro každou členskou schůzi by měla být zvolena osoba, která pořídí zápis      

o konání této schůze. Obsah zápisu stanoví obchodní zákoník, který musí zahrnovat: 

a)  datum a místo konání schůze, 

b)  přijatá usnesení, 

c)  výsledky hlasování, 

d)  nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.  

Přílohu zápisu tvoří pozvánka na schůzi, seznam jejich účastníků a podklady, které 

byly předloženy k projednávaným bodům. Družstvo musí zápis uchovávat v sídle 

družstva, protože každý člen má právo požádat o nahlédnutí do zápisu s přílohami. 

 „O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být 

pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.“59 

 Pokud se některý z členů družstva domnívá, že usnesení členské schůze je 

v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva, má právo na podání návrhu, 

aby soud rozhodl o neplatnosti tohoto usnesení. Pro podání návrhu obchodní 

zákoník stanoví členovi družstva lhůtu jednoho měsíce ode dne, kdy požádal            

o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky představenstvu. 

 ad B) Představenstvo 

 Představenstvo je statutárním orgánem družstva, v jehož čele stojí předseda60 

jmenovaný představenstvem nebo členskou schůzí, který jedná za představenstvo 

navenek. Je orgánem rozhodovacím i jednatelským, který řídí činnost družstva          

a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nepatří podle zákona či stanov do 

kompetence jiných orgánů. Zodpovídá se za svou činnost členské schůzi a realizuje 

její rozhodnutí. 

 Zatímco u členské schůze zákon stanoví, že se schází ve lhůtách určených 

stanovami, pro představenstvo platí, že se schází podle potřeby, např. jednou týdně, 

za čtrnáct dní či za měsíc. Platí ale, že se musí sejít do 10 dnů ode dne doručení 

podnětu kontrolní komise, jestliže nedošlo na její výzvu k nápravě nedostatků (§ 243 

odst. 4). Jednání představenstva organizuje a řídí předseda. 

ad C) Kontrolní komise 

Tento orgán družstva, který musí mít nejméně tři členy, má všeobecnou 

působnost, plní funkci dozorčí rady v obchodní společnosti. Kontroluje veškerou 

                                                 
59 § 241 odst. 4 ObchZ 
60 Zákon připouští, aby byl nazýván „předseda družstva“ nebo „předseda představenstva“, aniž mezi obojím činí 
významový rozdíl (§ 243 odst. 5 ObchZ). 
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činnost družstva a činnost všech jeho orgánů, je oprávněna vyjadřovat se k účetní 

závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo návrhu na úhradu ztrát družstva. Je 

oprávněna vyžadovat si od představenstva jakékoli informace o hospodaření 

družstva, upozorňovat představenstvo na nedostatky a vyžadovat zjednání nápravy. 

Představenstvo je povinno oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které 

mohou mít závažné důsledky pro hospodaření družstva nebo pro postavení družstva 

a jeho členů. Na její žádost musí být svolána členská schůze družstva. Další funkcí je, 

kromě té všeobecné kontrolní, že projednává stížnosti členů družstva. Je nezávislá 

na ostatních orgánech družstva a za svou činnost se zodpovídá pouze členské 

schůzi. Kontrolní komise se koná podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce, 

tuto lhůtu stanoví zákon. Volí předsedu pro řízení své činnosti, pokud není volen 

členskou schůzí. 

 Co se týče malého družstva, jež má méně než 50 členů, může funkci 

představenstva a kontrolní komise plnit členská chůze a statutárním orgánem je 

předseda, popřípadě další člen pověřený členskou schůzí. V případě družstva 

s členstvím právnických osob, které mají méně než 50 členů, je zcela vyčleněno 

z režimu úpravy orgánů podle obchodního zákoníku a způsob rozhodování               

a statutární orgán určí stanovy. 

2.1.4 Řádná účetní závěrka a výro ční zpráva o hospoda ření 

 „Družstvo je povinno za každý rok sestavit účetní závěrku. Spolu s řádnou 

účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě 

způsob úhrady ztráty.“ 61 Členové družstva si mohou tuto závěrku a návrh vyžádat 

k nahlédnutí. 

 Podle § 253 ObchZ „určují-li tak stanovy nebo zvláštní právní předpis 62 , 

zabezpečí představenstvo vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která 

obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího 

podnikání, jakož i další skutečnosti určené stanovami. Výroční zprávu předkládá 

představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi.“ 

2.1.5 Zrušení, zánik, likvidace družstva 

 Stejně jako v případě založení a vzniku družstva musíme rozlišovat mezi jeho 

zrušením a zánikem. Družstvo jako právnická osoba, která má svá práva a povinnosti, 

                                                 
61 § 252 odst. 3 ObchZ 
62 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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zaniká výmazem z obchodního rejstříku, tomu ale předchází řada složitých činností, 

které je třeba vykonat.  

  Zrušení družstva je právní skutečnost, s níž je spojena řada významných 

právních následků, přestože družstvo v tomto období jako právní subjekt již 

neexistuje. Ke zrušení družstva může dojít rozhodnutím členské schůze nebo soudu 

nebo pokud nastane jiná právní skutečnost, s níž zákon spojuje zrušení družstva. 

Družstvo se tedy podle § 254 odst. 2 ObchZ ruší: 

a) usnesením členské schůze (o jejím rozhodnutí musí být pořízen notářský 

zápis), 

b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu 

z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, 

c) rozhodnutím soudu. Jde o zrušení nucené, které může nastat jen z důvodu 

dále uvedených v obchodním zákoníku: 

- počet členů družstva klesl pod zákonný limit, 

- souhrn členských vkladů do družstva klesl pod zákonný limit 

zapisovaného základního kapitálu družstva, 

- uplynuly dva roky ode dne, kdy skočilo funkční období orgánů družstva           

a nebyly zvoleny orgány nové, nebo byla porušena povinnost svolat 

členskou schůzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky 

neprovozuje žádnou činnost, 

- družstvo porušilo povinnost vytvářet nedělitelný fond, 

- družstvo vykonává činnost, kterou mohou podle zvláštních předpisů 

vykonávat pouze fyzické osoby, aniž by ji konalo prostřednictvím těchto 

osob, 

- založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon, 

d) uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno (takové časové omezení musí 

být zřejmé ze stanov a doba trvání musí být zapsána v obchodním rejstříku. 

Ve své činnosti může pokračovat, pokud to rozhodne členská schůze dříve, 

než bylo započato s rozdělením likvidačního zůstatku),  

e)  dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno. 

Nestanoví-li zákon jinak, zrušené družstvo vstupuje do likvidace. „Likvidace je 

zákonem stanovený postup při vypořádání majetkových poměrů zrušeného družstva. 

Představuje neopominutelnou fázi předcházející výmazu družstva z obchodního 
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rejstříku, pokud zákon výslovně neurčuje, že likvidace není třeba.“63  Likvidátor je 

fyzická osoba, která je považována za orgán společnosti, a je jmenován členskou 

schůzí, pokud stanovy neurčí jinak. Likvidátor nejprve vypracuje návrh na rozdělení 

zůstatku, který projednává členská schůze, a poté se zůstatek může rozdělit mezi 

členy způsobem určeným ve stanovách. Podle § 259 odst. 3 „neurčí-li stanovy jinak, 

vyplatí se členům splacená část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku 

se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň 

rok.“ Zbytek se rozdělí podle rozsahu, v jakém se podíleli na základním kapitálu. 

 Po ukončení všech výše uvedených skutečností může dojít k zániku, dochází   

k němu výmazem z obchodního rejstříku a tímto okamžikem zaniká družstvo jako 

právní subjekt. 

 

                                                 
63 Římalová, O. - Holešovský, J. Družstva. 2. s. 269 
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3 SROVNÁNÍ ČINNOSTÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ             

A DRUŽSTEV 

3.1 MOŽNOSTI PODNIKÁNÍ  

 V praxi má začínající podnikatel možnost svou touhu po podnikání realizovat 

dvěma způsoby, jako osoba fyzická nebo jako osoba právnická. V případě osoby 

právnické má právo se rozhodnout pro některou z  forem obchodních společností, 

v rámci které poté bude podnikat a vystupovat pod ní podle toho, jaká právní forma 

lépe vyhovuje požadavkům na provozování podnikatelské činnosti. Před samotným 

začátkem podnikání je pro potenciálního podnikatele správná volba právní formy 

velice důležitým krokem. Samozřejmě výběr právní formy není nezvratný, tzn. že 

později své rozhodnutí může kdykoli změnit, ale tato skutečnost je poté spojena 

s určitými náklady a komplikacemi, kterých se může podnikatel vyvarovat právě 

zvolením té správné právní formy. Právnická osoba může na území České republiky 

podnikat jedním z následujících způsobů. O těchto právních formách podnikání         

a jejich ustanoveních jsem mluvila v předešlých dvou kapitolách, jsou jimi tedy: 

- komanditní společnost 

- veřejná obchodní společnost 

- společnost s ručení omezeným 

- akciová společnost 

- družstvo 

 Kritérií, podle kterých se budoucí podnikatel rozhoduje jakou právní formu zvolit, 

je několik. Zvažuje především počet zakladatelů, zda hodlá podnikat sám nebo se 

společníky. Dále pak jsou určující nároky na počáteční kapitál. Způsob a rozsah 

ručení za závazky vzniklé podnikatelskou činností jsou také rozhodující pro výběr té 

správné formy, které by si měl začínající podnikatel dobře rozmyslet. Důležitým 

kritériem pro výběr mohou být i rozhodovací pravomoci, kdo povede společnost nebo 

kdo ji bude zastupovat navenek, a s tím související vytváření orgánů společnosti, jež 

jsou u některých právních forem podle zákona povinností. Finanční možnosti, zvláště 

přístup k cizím zdrojům, způsob zdanění a nakládání s hospodářským výsledkem, 

míra právní regulace apod., to jsou další hlediska při posuzování správné volby 

právní formy. Existuje spousta dalších kritérií, které jsou třeba v případě zakládání 
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společnosti eventuelně při změně právní formy podniku důkladně zvážit, ale to už 

záleží na vlastním uvážení každého z potenciálních podnikatelů. 

3.2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY  

 V následující tabulce uvedu základní charakteristické rysy každé z právních 

forem obchodních společností a družstva, které se týkají společníků, základního 

kapitálů, vkladů, ručení, orgánů společností apod.: 

 k.s. v.o.s. s.r.o. a.s. družstvo 
 

nejnižší po čet 
zakladatel ů 

 

2 osoby 

2 FO nebo 2 PO 
nebo kombinace, 

vždy nejméně  
2 osoby 

1 FO nebo  
1 PO 2 FO nebo 1 PO 

5 fyzických 
osob nebo  
2 právnické 

osoby 

nejvyšší 
počet 

spole čníků 
neomezen neomezen 50 neomezen neomezen 

minimální 
výše 

základního 
kapitálu 

5 000 Kč 
(nezapisuje se) 0 (není tvořen) 200 000 Kč 

2 000 000 Kč 
(s veřejnou 

nabídkou akcií  
20 000 000 Kč) 

50 000 Kč 

nejnižší 
možný vklad 

 
5 000 Kč není určen 20 000 Kč 

 
takový, aby součet 

byl nejméně  
2 000 000 Kč  
(s veřejnou 

nabídkou akcii až 
20 000 000 Kč) 

není určen 
(součet musí 
být alespoň  
50 000 Kč) 

 
nejvyšší 

možný vklad 
 

neomezen neomezen neomezen Neomezen neomezen 

 
rozsah 

splacení 
vkladu p ři 

vzniku 
 

podle 
společenské 

smlouvy 
0 

30% 
z každého 

vkladu celkem 
nejméně  

100 000 Kč 

30% jmenovité 
hodnoty akcií 
a emisní ážio 

nejméně 
polovina 

základního 
kapitálu 

 
doba 

splacení 
vkladu 

 

podle 
společenské 

smlouvy, jinak bez 
zbytečného 

odkladu 

0 (může být 
určena 

společenskou 
smlouvou) 

nejvýše do 5 
let od vzniku 

nejvýše do 1 roku 
od vzniku dle stanov 

počet hlas ů 
ke vkladu 

 

každý společník  
1 hlas 

(společenská 
smlouva může 
určit jiný počet 

hlasů) 

není vázán ke 
vkladu – každý 

společník 1 hlas 
(společenská 
smlouva může 
určit jiný počet 

hlasů) 

na každých 
1000 Kč 1 hlas 
(může být ve 
společenské 

smlouvě 
určeno i jinak) 

hlas spojen s akcií 
(na akcie se stejnou 

jmenovitou 
hodnotou stejný 

počet hlasů) 

každý člen  
1 hlas (stanovy 
mohou upravit 

odlišně) 

ručení 
spole čníka za 
závazky spol. 

 

komplementář 
ručí celým svým 

majetkem, 
komandista ručí 

do výše 
nesplaceného 

vkladu zapsaného 
v OR 

ručí neomezeně 

společně a 
nerozdílně do 

výše 
nesplacených 
vkladů všech 
společníků 
podle stavu 

zápisu do OR 

neručí neručí 
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 k.s. v.o.s. s.r.o. a.s. družstvo 

předmět 
činnosti 

 
podnikání podnikání 

podnikání, lze 
založit i za 

jiným účelem 

podnikání, lze 
založit i za jiným 

účelem 

podnikání nebo 
zajišťování 

hospodářských, 
sociálních či 
jiných potřeb 

orgány 
spole čnosti 

statutární orgán – 
komplementář(i) 

statutární orgán - 
společníci (další 

lze určit ve 
společenské 

smlouvě) 

valná 
hromada, 
statutární 
orgán – 

jednatelé, 
dozorčí rada 
(nepovinná), 

další dle 
společenské 

smlouvy 

valná 
hromada,  statutární 

orgán – 
představenstvo, 

dozorčí rada, další 
dle stanov 

členská schůze, 
statutární orgán 

– 
představenstvo, 

kontrolní 
komise (u 
malého 

družstva jen 
členská 

schůze  a 
předseda) 

zakladatelský 
dokument 

 

písemná 
společenská 

smlouva  s úředně 
ověřenými 

podpisy 
společníků 

písemná 
společenská 

smlouva  s úředně 
ověřenými 

podpisy 
společníků 

společenská 
smlouva nebo 
zakladatelská 

listina ve 
formě 

notářského 
zápisu 

ustavující valná 
hromada nebo 
zakladatelská 

smlouva či listina ve 
formě notářského 

zápisu 

ustavující 
schůze 

povinnost a 
výše rezerv  

 

rezervní fond se 
ze zákona 

nevytváří, jinak 
může stanovit 
společenská 

smlouva 

rezervní fond se 
ze zákona 

nevytváří, jinak 
může stanovit 
společenská 

smlouva 

vytváří se 
rezervní fond 
ze zisku, výše 

podle 
společenské 
smlouvy – 

nejméně však 
10 % zisku 

vytváří se rezervní 
fond ze zisku, výše 

je určena podle 
stanov, nejméně 
20% z čistého 

zisku, ne však výše 
než 10 % z hodnoty 
základního kapitálu 

vytváří se 
nedělitelný fond 
již při vzniku ve 
výši nejméně 

10% základního 
kapitálu, který 

se ročně 
doplňuje 

nejméně o 10% 
čistého zisku,  
a to do doby 

než nedělitelný 
fond dosáhne 
částky rovnající 

se polovině 
zapisovaného 

základního 
kapitálu 

Tab. 3.1 Základní rysy obchodních spole čností a družstva 

3.2.1 Založení 

 Jak u obchodních společností, tak u družstva musíme rozlišovat mezi 

založením a vznikem. Společnosti se v prvním kroku nejprve zakládají, poté zápisem 

do obchodního rejstříku dochází k jejich vzniku. Pouze jedním zakladatelem může 

být založena společnost s ručením omezeným a akciová společnost, je-li zakladatel 

právnickou osobou, v opačném případě společnost mohou založit 2 FO. V případě 

družstva a ostatních obchodních společností jsou k jejich založení potřeba další 

společníci. K založení k.s. je potřeba dvou osob, k založení v.o.s. 2 PO, 2 FO nebo 

jejich kombinace, vždy však nejméně 2 osoby. A založení družstva je podmíněno 

existencí 5 FO nebo 2 PO. Pouze u s.r.o. je zákonem stanovená maximální výše 

společníků, a to 50, jinak nejvyšší počet společníků u ostatních právních forem není 
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omezený. Zakladatelským dokumentem obchodních společností je společenská 

smlouva s úředně ověřenými podpisy všech společníků, pokud je s.r.o. nebo a.s. 

zakládána jedinou osobou, jedná se o zakladatelskou listinu. U těchto dvou 

společností musí být společenská smlouva či listina ve formě notářského zápisu. 

Náležitosti společenské smlouvy či zakladatelské listiny upravuje zákon pro každou 

obchodní společnost speciálně. Na rozdíl právě od obchodních společností není 

pro založení družstva potřeba uzavření společenské smlouvy, nýbrž tuto skutečnost 

nahrazuje konání ustavující členské schůze. A „tím, čím je pro obchodní společnost 

společenská smlouva, jsou pro družstvo stanovy. I v obchodních společnostech, 

které mají stanovy, jsou ovšem hlediska své právní povahy součástí společenské 

(zakladatelské) smlouvy. Jejich podstata se od smlouvy neliší, i když se jedná           

o smlouvu s řadou zvláštních rysů“64.  

3.2.2 Členství 

 Jako nejširší a nejobecnější pojem, který zahrnuje jak zakladatele, tak běžné 

společníky, ale i akcionáře a majitele zatímních listů, budeme používat označení 

společník. Členství obecně je právním vztahem mezi společníky (členy) nejen 

navzájem, ale i mezi společníky a společností či družstvem. Společníkem obchodní 

společnosti může být fyzická i právnická osoba, která u kapitálových společností 

poskytla vklad do základního kapitálu. Pro osobní společnosti jsou rozhodující 

vlastnosti, znalosti a především schopnosti každého z budoucích společníků.  

 V případě družstva pojem společník nahrazuje pojem členství. „Obdobně jako               

u obchodní společnosti je možno mluvit o podílu člena jako o výrazu jeho účasti 

v družstvu zahrnujícím souhrn subjektivních práv a povinností člena. Tento souhrn je 

však oproti obchodní společnosti modifikován v důsledku zvláštní povahy družstev. 

Jestliže základním výrazem smyslu členství v obchodní společnosti je právo na podíl 

na zisku a základním smyslem existence obchodní společnosti je dělení zisku, pak 

v družstvu je základním cílem jeho existence zpravidla usnadnění podnikání členům, 

popř. opatření jiných výhod, a nikoli dělení zisku. Právo na podíl na zisku není zcela 

vyloučeno, ale není samozřejmou a běžnou součástí členského podílu.“65 

 Počet členů obchodních společností a družstev se liší v jeho uzavřenosti. 

V případě obchodních společností jde o uzavřený počet členů. To znamená, že 

                                                 
64 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 461 
65 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 492 
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nabytí účasti společníka ve společnosti bez právního nástupce musí být 

zaznamenáno nebo změněno ve společenské smlouvě. To neplatí jen ve formách, 

kde společníci musí být v zakladatelském dokumentu identifikováni, ale i v akciové 

společnosti, v níž musí být uvedena velikost základního kapitálu, která se mění 

v případě, že někdo originárně nabude akcie. Počet společníků ve společnosti se tak 

nemůže volně měnit, aniž by se to nepromítlo ve společenské smlouvě. Oproti tomu, 

družstva jsou společenstvím neuzavřeného počtu členů, což znamená, že pokud jsou 

přijímáni další členové nebo když členové vystupují, nemusí se to promítnout do 

změny stanov. Proto stanovy nemohou uvádět velikost základního kapitálu, protože 

v důsledku toho kolísá i jeho výše.  

3.2.3 Základní kapitál a vklady 

 Základní kapitál se tvoří povinně ve všech obchodních společnostech, kromě 

v.o.s., i v družstvu a zákon určuje jeho minimální výši. V případě k.s. není nutný velký 

počáteční kapitál, povinné vklady jsou nutné pouze u komandistů a každý z nich 

musí vložit alespoň 5 000 Kč. S.r.o. tvoří základní kapitál v minimální výši 200 000 Kč, 

přičemž každý společník musí vložit alespoň 20 000 Kč. Základní kapitál a.s. je 

rozvržen mezi určitý počet akcií o stanovené jmenovité hodnotě, jeho výše musí činit 

minimálně 2 mil. (20 mil s veřejnou nabídkou akcií) a základní kapitál družstva tvoří 

souhrn členských vkladů, jeho minimální výše musí činit 50 000 Kč. Před podáním 

návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí kapitálové společnosti splatit alespoň 

část jejich základního kapitálu - u s.r.o. 30% z každého vkladu celkem nejméně 

100 000 Kč, u a.s. 30% jmenovité hodnoty akcií a emisní ážio a v družstvu musí být 

splacena alespoň polovina zapisovaného základního kapitálu. Družstvo má navíc 

povinnost při jeho vzniku vytvořit  nedělitelný fond ve výši nejméně 10% základního 

kapitálu, který se ročně doplňuje nejméně o 10% čistého zisku, a to do doby než 

nedělitelný fond dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního 

kapitálu. 

3.2.4 Vznik 

 Obchodní společnosti i družstvo vznikají dnem zápisu do obchodního rejstříku  

a tímto dnem se stávají právnickými osobami. Této skutečnosti předchází již 

zmiňovaný návrh na zápis do OR, který podepisují za k.s. a v.o.s. všichni společníci, 

za s.r.o. všichni jednatelé a za a.s. a družstvo návrh podává představenstvo              

a podepisují ho všichni členové představenstva. Tento návrh musí být podaný do 90 
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dnů od založení obchodní společnosti či družstva nebo od doručení živnostenského 

oprávnění či jiného podnikatelského oprávnění. K návrhu se přikládají potřebné 

doklady. Obchodní společnosti a družstva jsou do obchodního rejstříku zapsány pod 

názvem (obchodní firmou), který musí obsahovat jejich název a dodatek, rozlišující 

jejich právní formu podnikání.  

3.2.5 Ručení 

 Pokud společnost nesplní svůj závazek vůči věřiteli, je povinností společníků 

uspokojit věřitele společnosti. Existují dvě formy ručení společníků za závazky 

společnosti, a to ručení omezené, nebo neomezené podle toho, zda společnost je 

společností kapitálovou či osobní. Za závazky družstva a akciové společnosti 

společníci neručí. Ale družstvo jako právnická osoba za své závazky ručí svým 

majetkem. V případě veřejné obchodní společnosti, která je společností osobní, 

společníci ručí neomezeně, tzn. celým svým majetkem. Pokud se jedná o komanditní 

společnost, která je, dá se říci, smíšeného typu, ručí někteří ze společníků celým 

svým majetkem (komplementáři) a někteří ručí do výše nesplaceného vkladu 

zapsaného v OR (komandisté). Společníci společnosti s ručením omezeným, jež je 

kapitálovou společností, ručí společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů 

všech společníků podle stavu zápisu do OR. V případě, že jeden společník má vklad 

splacen a druhý společník nikoli, ručí i první společník do výše nesplaceného vkladu 

druhého společníka. Jakmile budou všechny vklady společníků splaceny, role ručitele 

zaniká a dochází tak k oddělení majetku společnosti a osobního majetku jednotlivých 

společníků. 

3.2.6 Orgány 

 Orgány obchodních společností nebo družstev jsou organizační články, které 

jsou zákonem nebo stanovami pověřeny určitými rozhodovacími či jednatelskými 

funkcemi. 

 Pro osobní obchodní společnosti, které jsou vázány na osobní účast společníků 

na činnosti společnosti, není důležité zřizování žádných speciálních orgánů. Zásadně 

všichni společníci, kteří neomezeně ručí za závazky obchodní společnosti, jsou totiž 

oprávněni k řízení společnosti a jednání navenek. K jednání tedy za veřejnou 

obchodní společnost je oprávněn každý ze společníků samostatně. Jednání 

jednotlivých společníků může být však upraveno ve společenské smlouvě. Omezení, 

která vyplývají právě z úpravy ve společenské smlouvě, nemají účinek vůči třetí 
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osobě, která jednala ve víře, že např. uzavřela smlouvu s někým, kdo byl k tomu plně 

oprávněný. Tzn. může se plně dožadovat svých práv. Statutárním orgánem 

komanditní společnosti jsou komplementáři a pokud není ve společenské smlouvě 

stanoveno jinak, mají tedy právo jednat za společnost samostatně. Komandisté 

nesmí do vedení společnosti zasahovat, mohou ale kontrolovat její hospodaření. 

 Kapitálové společnosti, v nichž se společníci účastní zásadně jen svými vklady 

do základního kapitálu a na činnosti společnosti se nepodílejí, zřizují k zajišťování 

svých záležitostí soustavu orgánů. Obchodní zákoník upravuje její druhy a právní 

povahu pro každou společnost samostatně. Obecně jsou pro kapitálové společnosti 

charakteristické tyto orgány – valná hromada, statutární orgán a dozorčí rada. 

Nejvyšším orgánem je valná hromada, která volí a odvolává členy ostatních orgánů. 

V akciové společnosti je statutárním orgánem představenstvo a ve společnosti 

s ručením omezeným to je jeden nebo více jednatelů. Dozorčí rada se u této 

společnosti vytváří nepovinně, jinak tento orgán u kapitálových společností je 

orgánem vnitřní kontroly, který dohlíží na působnost statutárního orgánu. 

 Stejně jako pro obchodní společnosti je pro družstevnictví nezbytná existence 

orgánů. Jejich složení je obdobné jako složení orgánů v kapitálové společnosti. 

Nejvyšším orgánem je členská schůze, jejíž pravomoc se shoduje s působností valné 

hromady. Statutárním orgánem je představenstvo, které rozhoduje o všech 

záležitostech družstva a kontrolní činnost družstva provádí kontrolní komise. 

3.2.7 Zákaz konkurence 

 V závislosti na právní formě společnosti a také na tom, jakým způsobem jsou 

konkrétní obchodní společnosti či družstva v konkrétní společenské smlouvě či 

stanovách navrženy, je společník se společností spjat v užším či širším smyslu. 

V souvislosti s tím bude společník více či méně omezován v aktivitách vně 

společnosti. 

 Zákaz konkurence ve veřejné obchodní společnosti se vztahuje na společníka, 

který nesmí bez souhlasu ostatních společníků „podnikat v předmětu podnikání, a to 

ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného“66. 

Nemůže být ani statutárním orgánem nebo jiným orgánem, ani členem orgánu 

společnosti, která má podobný předmět podnikání. Tato omezení jsou obecnými 

znaky zákazu konkurence pro každou společnost. Ve společnosti s ručením 

                                                 
66 § 84 ObchZ 
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omezeným se zákaz konkurence vztahuje na jednatele, pro kterého platí stejná 

pravidla jako pro společníka v.o.s., navíc se ale jednatel nesmí „účastnit na podnikání 

jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba 

jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání“67. Zákaz konkurence 

vztahující se na člena představenstva akciové společnosti má stejnou úpravu jako 

zákaz konkurence jednatele společnosti s ručením omezeným. V komanditní 

společnosti platí zákaz konkurence pouze pro komplementáře, nikoli pro komandisty. 

 „Členové představenstva a kontrolní komise družstva, prokuristé a ředitel 

nesmějí být podnikateli ani členy statutárních orgánů a dozorčích orgánů právnických 

osob s obdobným předmětem činnosti.“68 

3.2.8 Účel založení 

 Obchodní společnosti a družstva jsou zakládány nejčastěji za účelem podnikání        

a jejich předmět podnikání se zapisuje do obchodního rejstříku. Pokud obchodní 

společnost nebo družstvo vykonávají předmět činnosti v oborech, které jsou 

upraveny živnostenským zákonem, musí jim být vystaven živnostenský list nebo 

koncesní listina ve smyslu tohoto zákona. Pokud však podnikají v oborech, které 

nejsou v působnosti živnostenského zákona, musí mít veřejnoprávní oprávnění 

k podnikání podle zvláštních předpisů (např. podnikání advokátů, notářů, lékařů, 

auditorů, bank, pojišťoven apod.). Pokud činnost obchodní společnosti nebo družstva 

může být podle zvláštních předpisů vykonávána pouze fyzickou osobou 

s oprávněním, zapíše se do předmětu podnikání jen tedy, když společnost nebo 

družstvo prokáže, že tato činnost bude vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu 

oprávněny podle těchto předpisů. Samozřejmostí je, aby FO, která je nositelem 

živnostenského nebo jiného oprávnění, byla buď společníkem společnosti, členem 

družstva, nebo musí být se společností či družstvem ve smluvním vztahu. 

 Komanditní společnost a veřejná obchodní společnost jsou zakládány výhradně 

za účelem podnikání. V opačném případě nemohou vůbec vzniknout. Obchodní 

zákoník připouští, aby akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným 

byly založeny i za jiným účelem než podnikání, samozřejmě jen pokud nejde o účel 

obecně právem vyloučený. I v tomto případě se vyžaduje, aby jejich předmět činnosti 

                                                 
67 § 136 odst. 1 písm. c) ObchZ 
68 § 249 ObchZ 
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byl zapsán do obchodního rejstříku. V tomto případě se žádné veřejnoprávní 

povolení, ohlášení či registrace nevyžadují. 

 V tomto směru jsou zvláštním případem družstva. Co se týče družstva, tak 

„převážná většina našich družstev vyvíjí a i do budoucna bude vyvíjet podnikatelskou 

činnost. To však není pro družstva obecně typické. Charakteristickým znakem 

tradičního družstva je, že podporuje podnikání svých členů, usnadňuje jejich 

podnikání, takže výsledkem jeho činnosti není zpravidla zisk, ale úspory členů. 

Obchodní zákoník také umožňuje, aby existovala i taková družstva, která budou např. 

zajišťovat hospodářské či sociální, kulturní, rekreační anebo jiné potřeby svých členů, 

což odpovídá více původnímu poslání družstev“69.  

 Pokud předmětem obchodní společnosti nebo družstva je činnost, která je 

předmětem živnostenského zákona nebo zvláštních předpisů, a provozují tuto 

činnost bez náležitého oprávnění, jedná se o podnikání neoprávněné. Podnikatel 

odpovídá za škody způsobené tímto neoprávněným podnikáním. 

3.2.9 Zrušení a zánik 

 Zrušení a zánik nejsou totožné pojmy. Zánikem společnosti se rozumí výmaz 

společnosti z obchodního rejstříku a k tomuto dni přestává společnost existovat jako 

právní subjekt se všemi právy a povinnostmi s tím spojené. Než ale k této události 

dojde, musí nastat řada právních skutečností, které tomu předchází. Soubor těchto 

skutečností je právě zrušení společnosti.  

 Pokud společnost nebo družstvo nemá právního nástupce, musí být zrušení 

společnosti uskutečněno s likvidací, tedy majetkové vypořádání se společníky. 

Společnost nebo družstvo vstupují do likvidace dnem, k němuž byly zrušeny. A tato 

skutečnost, že společnost vstoupila do likvidace, musí být zapsána do obchodního 

rejstříku. V obchodním styku jsou společnosti a družstva v likvidaci povinny 

vystupovat pod obchodní firmou s dovětkem „v likvidaci“. Do OR se rovněž zapíše 

likvidátor, který celou likvidaci řídí a který se tímto dnem stává statutárním orgánem 

společnosti, ale jeho působnost je omezena na úkony spojené s likvidací. „Likvidátor 

potom plní závazky společnosti nebo družstva, uplatňuje pohledávky, přijímá plnění, 

zastupuje společnost nebo družstvo před soudy a jinými státními orgány, uzavírá 

smíry a dohody o změně práv a závazků. Výkon jeho jednatelské působnosti je však 

omezen účelem likvidace - nemůže pokračovat v té činnosti společnosti, kterou by se 

                                                 
69 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 460 
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realizoval původní účel jejího založení, nýbrž jen ukončuje probíhající obchodní 

případy. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením dosud 

nevyřízených věcí nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosti 

nebo družstva nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu podniku.“70 

Likvidátor sestaví ke dni vstupu do likvidace soupis majetku a likvidační účetní 

rozvahu, jež pošle každému ze společníků. Poté sepíše zprávu o průběhu likvidace  

a návrh na rozdělení čistého majetkového zůstatku, který předloží společníkům nebo 

příslušnému orgánu. Nejprve se uspokojí věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky, 

poté lze poskytnou společníkům podíl na likvidačním zůstatku. Zrušení bez likvidace 

nastává tehdy, když společnost nebo družstvo má právního nástupce. Likvidace 

končí rozdělením likvidačního zůstatku všem, kteří mají na to právo. „Po rozdělení 

likvidačního zůstatku sestaví likvidátor seznam společníků, kterým vyplatil podíl na 

likvidačním zůstatku a do 30 dnů po skončení likvidace podá návrh na výmaz 

společnosti nebo družstva z obchodního rejstříku.“71 

 Úprava likvidace družstva se liší tím, že způsob určení likvidátora, který je 

povinen vypracovat návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, určují stanovy, pokud 

tomu tak není, jmenuje jej členská schůze. „Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy 

způsobem určeným ve stanovách. Neurčí-li stanovy jinak, vyplatí se členům splacená 

část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, 

jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň rok. Neurčí-li stanovy jinak, 

rozdělí se zbytek likvidačního zůstatku mezi tyto členy podle rozsahu, v jakém se 

podílejí na základním kapitálu družstva.“72 

 Pro zrušení obchodní společnosti i družstva bez likvidace platí společná 

ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.  

3.3 PRÁVNÍ ÚPRAVA  

 Zmínila jsem, že komplexní právní úprava obchodních společností a jejich 

jednotlivých typů je upravena v části druhé obchodního zákoníku v hlavě první, 

přesněji § 56 až § 220. Právní úprava družstva (nyní jednotná, nerozlišující 

zemědělská a nezemědělská družstva), jehož právní úprava byla do obchodního 

zákoníku přenesena s novou právní úpravou poměrů obchodních společností 

                                                 
70 http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&refresh=yes&levelid=ob_087.htm 
71 http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&refresh=yes&levelid=ob_087.htm 
72 § 259 odst. 3 ObchZ 
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s účinností od 1. ledna 1992, upravuje hlava druhá, § 221 až § 260. „Tímto 

oddělením chtěl zákonodárce zcela jednoznačně demonstrovat, že družstva nelze 

počítat mezi obchodní společnosti, přestože s nimi vykazují některé shodné rysy 

(např. družstva vytvářejí základní kapitál a analogické orgány jako kapitálové 

společnosti).“73 O úzkých vztazích mezi obchodními společnostmi a družstvy však 

svědčí skutečnost, že podle § 260 ObchZ, není-li v hlavě II stanoveno jinak, použijí 

se   i na družstva přiměřeně ustanovení hlavy I díl I (§ 56 až § 75 ObchZ), tedy 

obecná ustanovení o obchodních společnostech. Z toho vyplývá, že obecná úprava 

obchodních společností je tedy vůči právní úpravě družstva subsidiární. 

 

   

                                                 
73 Pelikánová, I. - Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. s. 458 
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ZÁVĚR 

 Každá z právních forem má své specifické rysy. Mají své výhody a nevýhody. 

Z tohoto důvodu si potenciální podnikatel musí dobře rozmyslet, která z právních 

forem je pro jeho podnikání nejlepší s ohledem na různá kritéria. „Každý člověk má 

jiné představy o svém podnikání, o budoucnosti a dalším směřování své firmy 

apod.“74 

 Začínající podnikatel zakládá veřejnou obchodní společnost v případě, když 

chce založit jednoduchou osobní společnost, k dispozici má minimálně jednoho 

společníka a pokud nemá finanční prostředky na tvorbu základního kapitálu 

společnosti. Dále za okolností, že společníci budou souhlasit se skutečností, že za 

závazky společnosti budou ručit veškerým (i osobním) majetkem. Je ochoten 

souhlasit společně se společníky se zákazem konkurence, který se bude vztahovat 

na všechny z nich. A taky v případě, že mu nebude vadit skutečnost, že v případě 

úmrtí nebo zániku předposledního společníka automaticky zanikne i celá veřejná 

obchodní společnost.  

 Komanditní společnost založí tehdy, když chce založit kombinaci osobní           

a kapitálové společnosti a má minimálně jednoho společníka. Nemá dostatek 

finančních prostředků na tvorbu základního kapitálu, ale přesto chce začít s nějakým 

kapitálem. Zvolí ji za okolností, že chce mít ve společnosti společníky dvojího typu. 

Ty, kteří neručí za závazky celým svým majetkem a nebude jim vadit, že se nebudou 

moci podílet na obchodním vedení společnosti, a kteří jsou povinni při založení 

společnosti vložit dohodnutý vklad. A ty, kteří ručí za závazky společnosti veškerým 

svým majetkem, ale kteří při založení společnosti nemusí vkládat žádný vklad. Bere 

na vědomí, že zákaz konkurence bude platit pouze na některé ze společníků. 

  Společnost s ručením omezeným zvolí za okolností, když chce založit 

jednoduchou kapitálovou společnost a má od jednoho do padesáti společníků           

a pokud má k dispozici dostatek finančních prostředků na tvorbu základního kapitálu 

společnosti ve výši alespoň 200 000 Kč. Výhodou této společnosti je, že společníci 

ručí jen do výše nesplacených vkladů a ne celým svým majetkem, ale všichni 

společníci musí souhlasit s tím, že zákaz konkurence bude platit pro jednatele 

společnosti. 

                                                 
74 http://www.podnikatel.cz/rozjezd/zacinajici-podnikatel/jak-si-vybrat-pravni-formu-podnikani/ 
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 Akciovou společnost založí tehdy, pokud chce čistě kapitálovou společnost a je 

právnickou osobou nebo je fyzickou osobou a má ještě jednoho společníka jako FO. 

Nebude mu vadit poměrně složité zakládání i působení společnosti. Tato forma je 

vhodná, když má dostatečné prostředky na tvorbu základního kapitálu společnosti ve 

výši 2 mil Kč nebo chce získávat kapitál prostřednictvím upisování akcií. Zde 

společníci ručí za závazky pouze majetkem společnosti. 

 Založení družstva přichází v úvahu, pokud chce sdružit předem nestanovený 

počet osob a má k dispozici alespoň dvě právnické osoby nebo minimálně pět 

fyzických osob. Má prostředky ve výši 50 000 Kč na tvorbu základního kapitálu. 

Všichni společníci ručí jen majetkem společnosti a berou na vědomí, že zákaz 

konkurence se vztahuje na výkonné členy družstva. Pokud má v úmyslu založit 

společnost i pro nepodnikatelské účely, pak je družstvo nejvhodnější formou. 

 

 Před založením společnosti nebo družstva bych doporučila budoucímu 

podnikateli prostudovat si tabulku (viz Tab. 3.1), kterou jsem vytvořila, která mu 

usnadní vhodný výběr podle startovacích možností. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


