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Příloha 1 - Vzor společenské smlouvy komanditní společnosti 
  



 

 
 

Společenská smlouva komanditní společnosti 

I. 

Společníci 

1. Prvním komanditistou společnosti je: 
Petr Novák, 

 bytem Pavlicova 156, 611 36 Brno, 
 r. č. 761203/2569 
 (dále jen „první komanditista") 

2. Druhým komanditistou společností je: 
Josef Rychlý, 

 bytem Belušova 1233, 611 37 Brno, 
 r. č. 680302/889 
 (dále jen „druhý komanditista") 

3. Prvním komplementářem společnosti je: 
Ing. Jan Veselý, 

 bytem Krakovská 456, 611 36 Brno, 
 r. č. 690512/655 
 (dále jen „první komplementář") 

1. Druhým komplementářem společnosti je: 
Ing. Pavel Malý, 

 bytem Italská 45, 614 23 Boskovice, 
 r. č. 740318/1142 
 (dále jen „druhý komplementář") 

Shora uvedení účastníci tímto podle ustanovení § 93 a násl. obchodního zákoníku 
uzavírají tuto smlouvu o založení komanditní společnosti, 

II. 

Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti zní: Beta, k. s.. 

III. 

Sídlo 

Předmětem podnikání společnosti je: výroba a prodej dřevěného nábytku. 

IV. 

Založení, vznik a doba trvání společností 

Společnost je založena uzavřením této zakladatelské smlouvy. Společnost 
vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společnost se zakládá na dobu neur-
čitou. 



 

 
 

V. 

Základní kapitál 

Výše základního kapitálu společnosti činí 240 000 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet t i-
síc korun českých). Základní kapitál je tvořen peněžitými vklady komanditistů. 

VI. 

Vklady komanditistů 

1. První komanditista se zavazuje vložit do základního kapitálu společnosti peně-
žitý vklad ve výši 120 000 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých). 
 

2. Druhý komanditista se zavazuje vložit do základního kapitálu společnosti pe-
něžitý vklad, ve výši 120 000 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých). 

VII: 

Splácení vkladů 

1. Na svůj vklad do základního kapitálu společnosti je každý z komanditistů po-
vinen splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstř í-
ku nejméně 120 000 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých). 
 

2. Zbývající část svého vkladu je každý z komanditistů povinen splatit nejpoz-
ději do jednoho roku od vzniku společnosti. 
 

3. Komanditista, který se ocitne v prodlení se splacením svého vkladu do základ-
ního kapitálu společnosti nebo jeho části, je povinen hradil společnosti úrok z 
prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky. 

VIII: 

Správce vkladů 

1. Společníci se rozhodli, že funkci správce vkladů vykonává před vznikem spo-
lečnosti první komplementář Ing. Jan Veselý, bytem Krakovská 456, 611 36 Brno, 
r. č. 690512/655. 
 

2. Správce vkladů je povinen ihned po převzetí splacených vkladů nebo jejich 
částí složit je na bankovní účet, který za tímto účelem na obchodní firmu společ-
nosti zřídí. 

IX. 

Komplementáři 

1. Komplementáři jsou statutárním orgánem společnosti. Každý komplementář 
je oprávněn jednat za společnost samostatně. Při podepisování za společnost při-
pojí každý z komplementářů k obchodní firmě společnosti svůj vlastnoruční podpis 
s uvedením dodatku komplementář společnosti". 
 

2. Komplementáři jsou povinni vykonávat funkci statutárního orgánu společ-
nosti s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných in-
formacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti 



 

 
 

způsobit škodu. 
 

3. Komplementáři odpovídají celým svým majetkem za případnou škodu, kterou 
pří výkonu své funkce způsobí porušením právních povinností, Způsobí-íi kom-
plementáři společnosti škodu společným jednáním, odpovídají za tuto škodu spo-
lečně a nerozdílně. 
 

4. Dojde-li k zániku účasti komplementáře ve společnosti za jejího trvání, má 
komplementář, jeho dědic nebo jeho právní nástupce nárok na vypořádací podíl. 
Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. Výše vypořádacího podílu se stanoví na 
základě účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti komplementáře ve společ-
nosti. Vypořádací podíl se vypočte tak, že částka ve výši jedné poloviny čistého 
obchodního majetku společnosti se vydělí počtem komplementářů společnosti, 

X. 

Komanditisté 

1. Komanditisté rozhodují na valné hromadě společně s komplementáři o vnitř-
ních poměrech společnosti. Komanditisté však nejsou oprávněni jednat za spo-
lečnost navenek vůči třetím osobám ani společnost zavazovat. Komanditisté 
rovněž nejsou oprávněni k obchodnímu vedení společnosti. Komanditista ručí za 
závazky ze smluv, které jménem společnosti uzavřel bez zmocnění, celým svým 
majetkem. 

2. Komanditisté jsou oprávněni nahlížet do účetních knih a dokladů společnosti 
a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora. Komanditisté 
mají právo na vydání stejnopisu účetní závěrky a právo požadovat od komplemen-
tářů informace o všech záležitostech společnosti. 

3. Se souhlasem valné hromady společnosti je komanditista oprávněn převést 
svůj obchodní podíl na jiného komanditistu. 1 bez souhlasu valné hromady spo-
lečnosti je komanditista oprávněn převést svůj obchodní podíl na jinou osobu. 
Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, 
který není společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské 
smlouvě. 

4. Dojde-li k zániku účasti komanditisty ve společnosti za jejího trvání, má bývalý 
komanditista, jeho dědic nebo právní nástupce nárok na vypořádací podíl. Vypo-
řádací podíl se vyplácí v penězích. Výše vypořádacího podílu se stanoví na 
základě účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti komanditisty ve společ-
nosti. Vypořádací podíl se vypočte obdobně jako podíl na likvidačním zůstatku. 

XI: 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada se koná 
alespoň jednou za čtvrt roku. Valnou hromadu svolávají komplementáři společ-
nosti písemnou pozvánkou. Pozvánka musí obsahovat program, místo, datum a 
hodinu konání valné hromady společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí být 
společníkům doručena nejméně 15 dnů před jejím konáním. 

 



 

 
 

2. Zúčastnit se valné hromady je oprávněn každý komanditista a každý kom-
plementář. Komplementáři jsou povinni účastnit se valné hromady osobně. Ko-
manditisté jsou oprávněni nechat se při konání valné hromady zastupovat zmoc-
něncem na základě písemné plné moci opatřené úředně ověřenými podpisy. Kaž-
dý společník má na valné hromadě jeden hlas. 

XII. 

Rozhodování o záležitostech společností 

K rozhodnutí o změnách společenské smlouvy, schválení řádné, mimořádné, 
mezitímní a konsolidované účetní závěrky, stanovení výše odměny společníkům vy-
konávajících funkci statutárního orgánu společnosti, stanovení zisku společ-
nosti nebo jeho části určené k rozdělení mezi společníky, zrušení společnosti s 
likvidací nebo bez likvidace, jmenování a odvolání likvidátora a ke schválení závě-
rečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace a výši likvidačního zůstatku je zapotře-
bí souhlasu všech společníků, O ostatních záležitostech společnosti rozhoduje val-
ná hromada prostou většinou hlasů přítomných společníků. 

XIII. 

Zákaz konkurence 

1. Komplementáři nemohou bez předchozího souhlasu ostatních společníků 
podnikat v oboru shodném s předmětem podnikání společnosti, a to ani ve pro-
spěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. 

2. Komplementáři nemohou být bez předchozího souhlasu ostatních společní-
ků statutárním orgánem nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti 
se stejným nebo obdobným předmětem podnikání. 

XIV.  

Rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti 

1. Zisk společnosti určený k rozdělení rozhodnutím valné hromady se dělí na 
20 % zisku připadající společnosti a 80 % zisku připadající komplementářům. Část 
zisku připadající společnosti se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru je-
jich splacených vkladů. Část zisku připadající komplementářům se mezi ně rozdělí 
rovným dílem. 
 

2. Ztrátu společnosti zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným 
dílem. Komanditisté nejsou povinni podílet se na úhradě ztráty společnosti. Na 
úhradu ztráty společnosti nejsou komanditisté povinni vracet podíly na zisku, kte-
ré j i ž  byly společností vyplaceny. 

XV: 

Ručení společníků 

Komanditisté račí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu 
do základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku. Komplementáři ručí za  



 

 
 

závazky společnosti celým svým majetkem. 

XVI: 

Zrušení a zánik společnosti 

1. Ke zrušení společnosti s likvidací dochází rozhodnutím společníků, roz-
hodnutím soudu a v dalších zákonem stanovených případech. Společnost zaniká 
dnem výmazu z obchodního rejstříku. Dochází-li ke zrušení společnosti s likvida-
cí, má každý společník po ukončení likvidace právo na podíl na likvidačním zů-
statku. 
 
2. Ke zrušení společnosti bez likvidace dochází rozhodnutím společníků o 
přeměně společnosti fúzí, rozdělením, převodem jmění na komplementáře nebo 
změnou právní formy společnosti. Majetek společnosti v takovém případě přechází 
na jejího právního nástupce. 

XVII.  

Podíl na likvidačním zůstatku 

1. Při zrušení společnosti s likvidací má každý z komanditistů přednostní prá-
vo na vrácení částky ve výši splaceného vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se 
rozdělí na část připadající komanditistům a část připadající komplementářům rov-
ným dílem. 
 
2. Část likvidačního zůstatku, která připadla komanditistům, se rozdělí mezi 
komanditisty v poměru jejich splacených vkladů. Část likvidačního zůstatku, která 
připadla komplementářům, se rozdělí mezi komplementáře rovným dílem. 

XVIII.  

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý ze společníků 
obdrží po jednom a dva stejnopisy budou přiloženy k návrhu na zápis společnosti 
do obchodního rejstříku. 

V Brně dne 1. 1. 2008 

První komplementář První komanditista 

Druhý komplementář Druhý komanditista 

 …………………………….                                            

  



 

 
 

Příloha 2 - Formulář: Žádost o výpis z rejstříku trestů 

  



 

 
 

 



 

 
 

Příloha 3 - Formulář: Ohlášení živnosti 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Příloha 4 – Jednotný registrační formulář (žádost o koncesi) 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Příloha 5 – Formulář: Návrh na zápis do OR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


