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ObchodnObchodníí spolespoleččnostinosti

OBCHODNOBCHODNÍÍ SPOLESPOLEČČNOSTINOSTI

ObchodnObchodníí spolespoleččnost je prnost je práávnickou vnickou 
osobou zaloosobou založženou za enou za úúččelem elem 

podnikpodnikáánníí, , 
nestanovnestanovíí--li zli záákon jinak. kon jinak. 

ZaklZakláádajdajíí ji jak fyzickji jak fyzickéé, tak i pr, tak i práávnickvnickéé
osoby osoby –– tzv. spoletzv. společčnnííci, i spoleci, i společčnněě se se 
zahranizahraniččnníími osobami a kapitmi osobami a kapitáálem.lem.
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OBCHODNOBCHODNÍÍ SPOLESPOLEČČNOSTI DNOSTI DĚĚLLÍÍME NA:ME NA:
1) osobn1) osobníí -- veveřřejnejnáá obchodnobchodníí

spolespoleččnost nost 
-- komanditnkomanditníí spolespoleččnost nost 

2) kapit2) kapitáálovlovéé -- spolespoleččnost snost s ruruččeneníím    m    
omezenýmomezeným

-- akciovakciováá spolespoleččnostnost
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ZALOZALOŽŽENENÍÍ A VZNIK SPOLEA VZNIK SPOLEČČNOSTINOSTI
VznikVznikáá ve dvou fve dvou fáázzíích:ch:

1. zalo1. založženeníí
zpracovzpracováánníí potpotřřebných dokladebných dokladůů

(spole(společčenskenskáá smlouva, zakladatelsksmlouva, zakladatelskáá
listina)listina)

ovověřěřeneníí notnotáářřemem
ppřředloedložženeníí žživnostenskivnostenskéému mu úúřřaduadu
ppřředloedložženeníí rejstrejstřřííkovkovéému soudumu soudu

2. vznik2. vznik
dnem zdnem záápisu do obchodnpisu do obchodníího rejstho rejstřřííkuku
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OBCHODNOBCHODNÍÍ FIRMAFIRMA

ObchodnObchodníí firma (firma) je nfirma (firma) je náázev, pod kterým je zev, pod kterým je 
podnikatel zapspodnikatel zapsáán do obchodnn do obchodníího rejstho rejstřřííku. ku. 

Podnikatel je povinen Podnikatel je povinen ččinit prinit práávnvníí úúkony pod svou kony pod svou 
firmou.firmou.

Firmou fyzickFirmou fyzickéé osoby musosoby musíí být vbýt vžždy jejdy jejíí jmjmééno a no a 
ppřřííjmenjmeníí (jm(jmééno). Mno). Můžůže obsahovat dodatek e obsahovat dodatek 

odliodliššujujííccíí osobu podnikatele nebo druh podnikosobu podnikatele nebo druh podnikáánníí. . 
Firmou obchodnFirmou obchodníí spolespoleččnosti nebo drunosti nebo družžstva je stva je 
nnáázev, pod kterým jsou zapszev, pod kterým jsou zapsáány vny v obchodnobchodníím m 
rejstrejstřřííku. Souku. Souččááststíí firmy prfirmy práávnických osob je vnických osob je 
ii dodatek oznadodatek označčujujííccíí jejich prjejich práávnvníí formu.formu.
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OBCHODNOBCHODNÍÍ REJSTREJSTŘŘÍÍKK
-- je veje veřřejný seznamejný seznam

-- zapisujzapisujíí se do nse do něěj zj záákonem stanovenkonem stanovenéé
úúdaje o podnikateldaje o podnikatelíích ch 

-- je veden vje veden v elektronickelektronickéé podobpodoběě
-- vede ho zvlvede ho zvlášáštntníím prm práávnvníím pm přředpisem edpisem 

ururččený soud ený soud „„rejstrejstřřííkový soudkový soud““
-- je kaje kažžddéému pmu přříístupný stupný 

-- kakažždý do ndý do něěj mj můžůže nahle nahlíížžet a poet a pořřizovat si izovat si 
zz nněěj kopie j kopie čči výpisy.i výpisy.
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DO OBCHODNDO OBCHODNÍÍHO REJSTHO REJSTŘŘÍÍKU SE KU SE 
ZAPISUJZAPISUJÍÍ::

a) obchodna) obchodníí spolespoleččnosti,nosti,
b) drub) družžstva, stva, 

c) zahranic) zahraniččnníí osoby,osoby,
d) fyzickd) fyzickéé osoby, kterosoby, kteréé jsou podnikateli       jsou podnikateli       
a maja majíí bydlibydliššttěě vv ČČeskeskéé republice, pokud     republice, pokud     

o zo záápis popis požžáádajdajíí,,
e) dale) dalšíší osoby, stanovosoby, stanovíí--li povinnost jejich    li povinnost jejich    

zzáápisu zvlpisu zvlášáštntníí prpráávnvníí ppřředpis.edpis.
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ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ KAPITKAPITÁÁLL
ZZáákladnkladníí kapitkapitáál spolel společčnosti je pennosti je peněžěžnníí

vyjvyjááddřřeneníí souhrnu pensouhrnu peněžěžitých                itých                
i nepeni nepeněžěžitých vkladitých vkladůů vvššech spoleech společčnnííkkůů

do spoledo společčnosti.nosti.
ZZáákladnkladníí kapitkapitáál se vytvl se vytváářříí povinnpovinněě

vv komanditnkomanditníí spolespoleččnosti, ve spolenosti, ve společčnosti nosti 
ss ruruččeneníím omezeným a vm omezeným a v akciovakciovéé

spolespoleččnosti. nosti. 
Jeho výJeho výšše se zapisuje do obchodne se zapisuje do obchodníího ho 

rejstrejstřřííku.ku.
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VKLAD SPOLEVKLAD SPOLEČČNNÍÍKAKA

Vkladem spoleVkladem společčnnííka je souhrn ka je souhrn 
penpeněžěžnníích prostch prostřředkedkůů ((„„penpeněžěžitý itý 

vkladvklad““) nebo jiných pen) nebo jiných peněězi zi 
ocenitelných hodnot (ocenitelných hodnot („„nepennepeněžěžitý itý 

vkladvklad““), kter), kteréé se urse urččititáá osoba zavazuje osoba zavazuje 
vlovložžit do spoleit do společčnosti za nosti za úúččelem nabytelem nabytíí
nebo zvýnebo zvýššeneníí úúččasti ve spoleasti ve společčnosti.nosti.
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Typy obchodnTypy obchodníích spolech společčnostnostíí
1. Ve1. Veřřejnejnáá obchodnobchodníí spolespoleččnost (v. o.s.)nost (v. o.s.)
popoččet spoleet společčnnííkkůů: nejm: nejméénněě dvdvěě osobyosoby
ruruččeneníí: ve: vešškerým svým majetkem kerým svým majetkem 

vkladvklad: minim: minimáálnlníí vklad nenvklad neníí ppřředepsedepsáánn
řříízenzeníí: spole: společčnou dohodou, ale vnou dohodou, ale v zzáásadnsadníích  ch  

ototáázkzkáách mch máá kakažždý spoledý společčnníík prk práávo   vo   
veta. Vveta. Vššichni mohou zastupovat  ichni mohou zastupovat  

spolespoleččnost a podpisovat za ni smlouvy.nost a podpisovat za ni smlouvy.
rozdrozděělovlováánníí ziskuzisku: nej: nejččastastěěji rovným dji rovným díílem,   lem,   

jinak podle spolejinak podle společčenskenskéé
smlouvysmlouvy
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2. Komanditn2. Komanditníí spolespoleččnost (k. s.)nost (k. s.)
ZaklZakláádajdajíí ji dvji dvěě skupiny spoleskupiny společčnnííkkůů ––

komplementkomplementáářři a i a komanditistkomanditistéé..
popoččet spoleet společčnnííkkůů: nejm: nejméénněě dva, zdva, z nichnichžž jeden jeden 

je je komanditistakomanditista a druhý je     a druhý je     
komplementkomplementáářř

ruruččeneníí: komplement: komplementáářři osobni osobníím majetkemm majetkem
komanditistkomanditistéé do výdo výšše sve svéého  ho  

nesplacennesplacenéého vkladuho vkladu
vkladvklad: minim: minimáálnlníí vklad je pvklad je přředepsedepsáán pouze pro  n pouze pro  

komanditistykomanditisty a a ččininíí 55 000 K000 Kčč
řříízenzeníí: spole: společčnost vedou komplementnost vedou komplementáářřii
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RozdRozděělenleníí ziskuzisku: : 
a) zisk se da) zisk se děěllíí ve dvou krocve dvou krocíích podle  ch podle  

obchodnobchodníího zho záákonkonííku:ku:
1. 50 % zisku p1. 50 % zisku přřipadne skupinipadne skupiněě
komplementkomplementáářůřů a 50 % skupina 50 % skupiněě

komanditistkomanditistůů
2. komplement2. komplementáářři si zisk mezi sebou di si zisk mezi sebou děěllíí

rovným drovným díílem a lem a komanditistkomanditistéé podle podle 
vývýšše  e  

splacených vkladsplacených vkladůů
b) zisk se mb) zisk se můžůže de děělit i podle spolelit i podle společčenskenskéé

smlouvysmlouvy
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3. Spole3. Společčnost snost s ruruččeneníím omezeným (s. r. o.)m omezeným (s. r. o.)
popoččet spoleet společčnnííkkůů: minim: minimáálnlněě 1, maxim1, maximáálnlněě

5050
ruruččeneníí: do vý: do výšše nesplacených vklade nesplacených vkladůů
vkladvklad: ka: kažždý spoledý společčnníík musk musíí vlovložžit it 

nejmnejméénněě 2020 000 K000 Kčč
zzáákladnkladníí kapitkapitááll: mus: musíí ččinit alespoinit alespoňň

200200 000 K000 Kčč
řříízenzeníí: spole: společčnost zastupuje jednatelnost zastupuje jednatel
rozdrozděělenleníí ziskuzisku: podle vý: podle výšše vklade vkladůů, , 

nestanovnestanovíí--li spoleli společčenskenskáá smlouva smlouva 
jinakjinak
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OrgOrgáány spoleny společčnostinosti

1. Valn1. Valnáá hromadahromada
2. Jednatel2. Jednateléé

3. Dozor3. Dozorččíí radarada
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1. Valn1. Valnáá hromadahromada

-- je nejvyje nejvyššíšší orgorgáán spolen společčnostinosti
-- rozhoduje orozhoduje o zzááleležžitostech spoleitostech společčnostinosti

-- spolespoleččnnííci rozhodujci rozhodujíí hlasovhlasováánníímm
-- spolespoleččnníík se zk se zúúččastastňňuje jednuje jednáánníí

osobnosobněě anebo vanebo v zastoupenzastoupeníí na zna záákladkladěě
plnplnéé mocimoci

-- konkonáá se nejmse nejméénněě jednou za rokjednou za rok
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22. Jednatel. Jednateléé

-- jsou statutjsou statutáárnrníím orgm orgáánem anem a jednajjednajíí
jmjméénem spolenem společčnostinosti

-- mmůžůže být jeden nebo ve být jeden nebo vííce jednatelce jednatelůů
-- jmenuje je valnjmenuje je valnáá hromada hromada 
-- svolsvoláávajvajíí valnou hromaduvalnou hromadu

-- jsou povinni zajistit vedenjsou povinni zajistit vedeníí úúččetnictvetnictvíí
-- informujinformujíí spolespoleččnnííky o zky o zááleležžitostech itostech 

spolespoleččnostinosti
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3. Dozor3. Dozorččíí radarada
-- je kontrolnje kontrolníí orgorgáánn

-- dohldohlíížžíí na na ččinnost jednatelinnost jednatelůů
-- nahlnahlíížžíí do obchodndo obchodníích a ch a úúččetnetníích knih ch knih 

aa kontroluje tam obsakontroluje tam obsažženenéé úúdajedaje
-- ppřřezkoumezkoumáávváá úúččetnetníí zzáávvěěrku a nrku a náávrh na vrh na 

rozdrozděělenleníí ziskuzisku
-- podpodáávváá zprzpráávy valnvy valnéé hromadhromaděě

-- ččlenovlenovéé dozordozorččíí rady jsou voleni valnou rady jsou voleni valnou 
hromadouhromadou

-- musmusíí mmíít alespot alespoňň ttřři i ččlenyleny
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RezervnRezervníí fondfond

-- spolespoleččnost vytvonost vytvořříí fond zfond z ččististéého ho 
ziskuzisku

-- roroččnněě se doplse doplňňuje auje ažž do výdo výšše ure urččenenéé
ve spoleve společčenskenskéé smlouvsmlouvěě

-- oo poupoužžititíí fondu rozhodujfondu rozhodujíí jednateljednateléé
-- poupoužžíívváá se kse k úúhradhraděě ztrztráátyty
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4. Akciov4. Akciováá spolespoleččnostnost
Je spoleJe společčnost, jejnost, jejíížž zzáákladnkladníí kapitkapitáál je l je 
rozvrrozvržžen na uren na urččitý poitý poččet et akciakciíí oo ururččititéé
nominnomináálnlníí hodnothodnotěě. Kapit. Kapitáál akciovl akciovéé
spolespoleččnosti vzniknosti vznikáá emisemisíí akciakciíí aa jejich jejich 

prodejem na prodejem na trhutrhu, zpo, zpoččáátku za tku za nominnomináálnlníí
hodnotuhodnotu, kter, kteráá je na akcii vyznaje na akcii vyznaččena.ena.

ZaklZaklááddáá se vse v ppřříípadpaděě, , žže je te je třřeba eba 
shromshromáážždit vdit věěttšíší mnomnožžstvstvíí kapitkapitáálu. Kalu. Kažždý dý 

mmůžůže ze zíískat podskat podííl na majetku akciovl na majetku akciovéé
spolespoleččnosti koupnosti koupíí tzv. akcie, atzv. akcie, a ststáát se t se 

akcionakcionáářřemem..
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AkcionAkcionáářři akcie kupuji akcie kupujíí, proto, protožže oe oččekekáávajvajíí
zisk, jednak zzisk, jednak z vyplvypláácených cených dividenddividend, jednak , jednak 

zz rrůůstu kapitalizace akcie.stu kapitalizace akcie.
NNáákup akcikup akciíí ve vhodnve vhodnéé dobdoběě mmůžůže být e být 

dobrý zpdobrý způůsob zhodnocensob zhodnoceníí penpeněěz, hodnota z, hodnota 
akcie makcie můžůže vzre vzrůůst ast ažž oo stovky procent. stovky procent. 
StejnStejněě tak je ale motak je ale možžný pokles cen akciný pokles cen akciíí
aa ztrztrááta penta peněěz, kterz, kteréé do nich akciondo nich akcionáářři i 

vlovložžili. Proto je ili. Proto je obchodobchod ss akciemi rizikový.akciemi rizikový.
VV nnáázvu muszvu musíí obsahovat oznaobsahovat označčeneníí „„akciovakciováá
spolespoleččnostnost““ nebo zkratku nebo zkratku „„akcakc. spol.. spol.““ nebo nebo 

„„a.a. s.s.““..
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popoččet zakladatelet zakladatelůů: jeden, je: jeden, je--li to prli to práávnickvnickáá
osoba, nebo dva aosoba, nebo dva a vvííce, jece, je--li li 

to fyzickto fyzickáá osoba osoba 
ruruččeneníí za zza záávazkyvazky: spole: společčnost runost ruččíí celým celým 

svým majetkem,svým majetkem,
akcionakcionáářř neruneruččíí

(m(můžůže pe přřijijíít ot o investovaninvestovanéé
penpenííze do nze do náákupu akcikupu akciíí))

zzáákladnkladníí kapitkapitááll: mus: musíí ččinit nejminit nejméénněě
2.000.000,2.000.000,-- KKčč aa ppřři vei veřřejnejnéém upisovm upisováánníí

akciakciíí 20.000.000,20.000.000,-- KKčč
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řříízenzeníí: spole: společčnost nost řřííddíí ppřředstavenstvoedstavenstvo

rozdrozděělenleníí zisku (po zdanzisku (po zdaněěnníí))::
–– kakažždý akciondý akcionáářř mmáá prpráávo na podvo na podííl na l na 

zisku (zisku (dividendudividendu), ), 
který valnkterý valnáá hromada schvhromada schváálilalila

kk rozdrozděělenleníí
–– ppřříídděěl do rezervnl do rezervníího fonduho fondu

–– zbytek se pzbytek se přřevede do novevede do novéého ho úúččetnetnííhoho
obdobobdobíí
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AkcieAkcie
Akcie je Akcie je cenný papcenný papíírr, který potvrzuje, , který potvrzuje, žže e 
jeho majitel je jeho majitel je akcionakcionáářř, tj. , tj. žže vloe vložžil uril urččitý itý 

majetkový podmajetkový podííl (l (kapitkapitááll) do akciov) do akciovéé
spolespoleččnosti.nosti.

AkcionAkcionáářř mmáá rrůůznznáá prprááva. Napva. Napřř. je . je 
opropráávnvněěn podn podíílet se na zisku spolelet se na zisku společčnosti nosti 
formou formou dividendydividendy aa úúččastnit se na astnit se na řříízenzeníí
spolespoleččnosti mimo jinnosti mimo jinéé ttíím, m, žže je opre je opráávnvněěn n 
hlasovat na hlasovat na valnvalnéé hromadhromaděě, p, přříípadnpadněě se se 

podpodíílet na let na likvidalikvidaččnníím zm zůůstatkustatku spolespoleččnosti nosti 
vv ppřříípadpaděě likvidacelikvidace..
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Podoba, forma aPodoba, forma a druh akcidruh akciíí

Akcie lze rozdAkcie lze rozděělit podle nlit podle něěkolika kolika 
hledisek:hledisek:

DDěělenleníí zz hlediska podobyhlediska podoby
Akcie listinnAkcie listinnéé (fyzick(fyzickéé listiny)listiny)
Akcie zaknihovanAkcie zaknihovanéé (z(záápis pis 

vv evidenci)evidenci)
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DDěělenleníí zz hlediska formyhlediska formy
Akcie na jmAkcie na jméénono (na (na řřad) ad) –– vydvydáávváány          ny          

na jmna jmééno urno urččititéé osoby (prosoby (práávnickvnickéé nebo nebo 
fyzickfyzickéé). V). V listinnlistinnéé podobpodoběě se pse přřeveváádděějjíí
rubopisem arubopisem a jejich fyzickým pjejich fyzickým přřededáánníím. m. 
VV zaknihovanzaknihovanéé podobpodoběě se pse přřeveváádděějjíí

smlouvou asmlouvou a registracregistracíí..
Akcie na majiteleAkcie na majitele (na doru(na doruččitele) itele) –– drdržžitel itel 
je pro spoleje pro společčnost anonymnnost anonymníí. V. V zaknihovanzaknihovanéé

podobpodoběě se takse takéé ppřřeveváádděějjíí smlouvou smlouvou 
aa registracregistracíí. V. V listinnlistinnéé podobpodoběě stastaččíí
nicmnicméénněě jen fyzickjen fyzickéé ppřřededáánníí. Akcie            . Akcie            

na majitele jsou vna majitele jsou vžždy volndy volněě ppřřevoditelnevoditelnéé..
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DDěělenleníí zz hlediska druhuhlediska druhu
Akcie kmenovAkcie kmenovéé –– nejbnejběžěžnněějjšíší, , 

ss prpráávem na dividendu (podvem na dividendu (podííl na l na 
zisku), na zisku), na úúččast na  valnast na  valnéé hromadhromaděě,   ,   
na podna podííl na likvidal na likvidaččnníím zm zůůstatku.statku.

Akcie prioritnAkcie prioritníí –– ss ppřřednostnednostníím prm práávem vem 
na výplatu dividendy na výplatu dividendy čči na i na 

privilegovaný podprivilegovaný podííl na likvidal na likvidaččnníím m 
zzůůstatku, sstatku, s omezeným promezeným práávem vem 

hlasovat (toto omezenhlasovat (toto omezeníí ovovššem musem musíí
uvuváádděět stanovy).t stanovy).
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SloSložženeníí akcie:akcie:
-- zz plplášášttěě (vlastn(vlastníí akcie) akcie) --

aa musmusíí obsahovat:obsahovat:
1. firmu a1. firmu a ssíídlo spoledlo společčnosti (emitenta),nosti (emitenta),

2. ozna2. označčeneníí formy akcie, u akcie na jmformy akcie, u akcie na jmééno firmu,no firmu,
nnáázev nebo jmzev nebo jmééno akcionno akcionáářře,e,

3. nomin3. nomináálnlníí hodnotu,hodnotu,
4. vý4. výšši zi záákladnkladníího kapitho kapitáálu,lu,

5. po5. poččet akciet akciíí kk datu emise akcie,datu emise akcie,
6. datum emise,6. datum emise,

7. po7. pořřadovadovéé ččííslo akcie,slo akcie,
8. podpis 8. podpis ččlenlenůů ppřředstavenstva.edstavenstva.
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SloSložženeníí akcie:akcie:
-- zz kupkupóónovnovéého archu sho archu s taltalóónem nem --
na kupna kupóóny se vyplny se vyplááccíí dividendydividendy

taltalóón n –– poukpoukáázka na nový kupzka na nový kupóónový archnový arch
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AKCIE AKCIE -- UKUKÁÁZKAZKA
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Hodnoty akcieHodnoty akcie
NominNomináálnlníí hodnota hodnota –– je hodnota akcie je hodnota akcie 
ppřři jeji jejíí emisi (vydemisi (vydáánníí). Tato hodnota je ). Tato hodnota je 

napsnapsáána na plna na plášášti akcie ati akcie a za tuto za tuto 
hodnotu si ji kouphodnotu si ji koupíí prvnprvníí akcionakcionáářř..
TrTržžnníí hodnota hodnota –– je hodnota akcie,      je hodnota akcie,      
za kterou si ji koupza kterou si ji koupíí kakažždý daldý dalšíší
zzáájemce. Tato hodnota je urjemce. Tato hodnota je urččena ena 

nabnabíídkou  a poptdkou  a poptáávkou na trhu a tvkou na trhu a tééžž
zzáávisvisíí na hospodana hospodařřeneníí akciovakciovéé

spolespoleččnosti (emitenta).nosti (emitenta).
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OrgOrgáány spoleny společčnostinosti

1. Valn1. Valnáá hromadahromada
2. P2. Přředstavenstvoedstavenstvo
3. Dozor3. Dozorččíí radarada
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1. Valn1. Valnáá hromadahromada
-- je nejvyje nejvyššíšší orgorgáán spolen společčnostinosti

-- akcionakcionáářř se zse zúúččastastňňuje jednuje jednáánníí osobnosobněě
anebo vanebo v zastoupenzastoupeníí na zna záákladkladěě plnplnéé mocimoci

-- konkonáá se nejmse nejméénněě jednou za rokjednou za rok
-- akcionakcionáářři rozhoduji rozhodujíí hlasovhlasováánníímm

-- rozhoduje orozhoduje o zzááleležžitostech spoleitostech společčnostinosti
-- rozhoduje orozhoduje o zmzměěnnáách stanovch stanov

-- volvolíí aa odvolodvoláávváá ččleny pleny přředstavenstva edstavenstva 
aa dozordozorččíí radyrady

-- schvaluje schvaluje úúččetnetníí zzáávvěěrku a rozdrku a rozděělenleníí ziskuzisku
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2. P2. Přředstavenstvoedstavenstvo
-- je statutje statutáárnrníí orgorgáán (n (řřííddíí ččinnost innost 
spolespoleččnosti) anosti) a jednjednáá jmjméénem nem 

spolespoleččnostinosti
-- ččleny jmenuje aleny jmenuje a odvolodvoláávváá valnvalnáá

hromada hromada 
-- mmáá nejmnejméénněě ttřři i ččlenyleny

-- svolsvoláávváá valnou hromaduvalnou hromadu
-- zabezpezabezpeččuje vedenuje vedeníí úúččetnictvetnictvíí
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3. Dozor3. Dozorččíí radarada
-- je kontrolnje kontrolníí orgorgáánn

-- dohldohlíížžíí na na ččinnost pinnost přředstavenstvaedstavenstva
-- nahlnahlíížžíí do obchodndo obchodníích ach a úúččetnetníích knih ch knih 

aa kontroluje tam obsakontroluje tam obsažženenéé úúdajedaje
-- ppřřezkoumezkoumáávváá úúččetnetníí zzáávvěěrku arku a nnáávrh na vrh na 

rozdrozděělenleníí zisku nebo zisku nebo úúhradu ztrhradu ztráátyty
-- podpodáávváá zprzpráávy valnvy valnéé hromadhromaděě

-- ččlenovlenovéé dozordozorččíí rady jsou voleni valnou rady jsou voleni valnou 
hromadouhromadou

-- musmusíí mmíít alespot alespoňň ttřři i ččlenyleny
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RezervnRezervníí fondfond

-- spolespoleččnost je povinna vytvonost je povinna vytvořřit fond it fond 
zz ččististéého ziskuho zisku

-- fond se rofond se roččnněě dopldoplňňuje auje ažž
do dosado dosažženeníí vývýšše ure urččenenéé ve stanovve stanovááchch

-- oo poupoužžititíí fondu rozhoduje fondu rozhoduje 
ppřředstavenstvoedstavenstvo

-- poupoužžíívváá se kse k úúhradhraděě ztrztráátyty
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ZruZruššeneníí aa zzáánik spolenik společčnostinosti

SpoleSpoleččnost zaniknost zanikáá ke dni výmazu ke dni výmazu 
zz obchodnobchodníího rejstho rejstřřííku.ku.

ZZáániku spoleniku společčnosti pnosti přředchedcháázzíí jejjejíí
zruzruššeneníí ss likvidaclikvidacíí nebo nebo bez likvidacebez likvidace..
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ZruZruššeneníí spolespoleččnostinosti
ZruZruššeneníí mmůžůže být provedeno:e být provedeno:

a) sa) s likvidaclikvidacíí –– jmenuje se likvidjmenuje se likvidáátor, sousttor, soustřřededíí se se 
zbylzbyléé penpeněžěžnníí prostprostřředky aedky a rozprodrozprodáá se majetek se majetek 
podniku. Zpodniku. Z ttěěchto prostchto prostřředkedkůů se zaplatse zaplatíí dluhy dluhy 
nejprve vnejprve vůčůči sti stáátu, pottu, potéé vvůčůči zami zaměěstnancstnancůům         m         
a nakonec va nakonec vůčůči dodavateli dodavatelůům. Zbytek si rozdm. Zbytek si rozděěllíí

majitelmajiteléé. . 

NejtypiNejtypiččttěějjšíší to bývto býváá vv ppřříípadpaděě::
–– dobrovolndobrovolnéého ukonho ukonččeneníí ččinnosti,innosti,
–– úúpadku (bankrotu) podniku,padku (bankrotu) podniku,

–– uplynutuplynutíím doby, na kterou byla zalom doby, na kterou byla založžena, ena, 
–– rozhodnutrozhodnutíím soudu.m soudu.
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b) bez likvidaceb) bez likvidace –– majetek spolemajetek společčnosti nosti 
ppřřechecháázzíí na jiný podnik (nna jiný podnik (náástupce). stupce). 

SpoleSpoleččnost vlastnnost vlastněě pokrapokraččuje vuje v ččinnosti. innosti. 
ČČasto zasto zůůststáávváá zachovzachovááno ino i jmjmééno no 

ppůůvodnvodníího podniku. ho podniku. 

Typickými pTypickými přříípady zrupady zruššeneníí bez likvidace bez likvidace 
jsou:jsou:

–– prodej spoleprodej společčnosti,nosti,
–– ffúúze (slouze (slouččeneníí, splynut, splynutíí) s) s jiným jiným 

podnikem,podnikem,
–– rozdrozděělenleníí spolespoleččnosti na vnosti na vííce spolece společčnostnostíí..
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