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01.CHARAKTERISTIKA V.O.S.
POJEM, PODSTATA, ÚČEL.
Osobní společnost.
Účel: Společné podnikání nebo i jen správa majetku v.o.s.
Neomezené solidární ručení všech společníků, bez ohledu na
převzetí či plnění vkladové povinnosti
§95/1 ZOK: (1) Veřejná obchodní společnost je společnost
alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo
správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně.

01.CHARAKTERISTIKA V.O.S.
SPOLEČNÍCI. ÚČEL.
Zvláštní požadavek na společníka - z důvodu důvěry mezi společníky. Nahradil dřívější
(§56 ObZ) omezení účasti jen v jedné společnosti jako neomezeně ručící společník..
Na plnění podmínek je závislá existence VOS
§95/3 ZOK: Společníkem nemůže být ten, na jehož majetek byl v posledních 3 letech
prohlášen konkurs, nebo byl návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro
nedostatek majetku, anebo byl konkurs zrušen proto, že je jeho majetek zcela
nepostačující; kdo tento zákaz poruší, se společníkem nestane, i když společnost
vznikne.
§95/2 ZOK: V případě, kdy je společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva
a povinnosti jí pověřený zmocněnec, kterým může být pouze fyzická osoba.

02. ZALOŽENÍ V.O.S.

FIRMA. SÍDLO. PŘEDMĚT. ZAKLADATELSKÉ JEDNÁNÍ
Firma VOS - označení právní formy (v.o.s., veř.obch.spol.,
veřejná obchodní společnost. JMÉNO SPOLEČNÍKA A
SPOL.). Firma nezaměnitelná a neklamavá (firma - NOZ: §
423-428 NOZ).
Sídlo - jen obecná úprava v NOZ.
Předmět - § 95/1, § 98/b ZOK.
Zakladatelské jednání: § 98 ZOK (firma, předmět, společníci) +
§ 123 NOZ (název, sídlo). Forma § 6/1 ZOK

03. MEZIDOBÍ MEZI ZALOŽENÍM
A VZNIKEM V.O.S.

§ 127 NOZ
kdo jedná, je zavázán
společnost může převzít a oznámit věřitelům, pak je
zavázána od počátku

04. VZNIK V.O.S.
PRVOZÁPIS DO
OBCH.REJSTŘÍKU
Návrh - podávají a podepisují všichni společníci.
Návrh - Z 304/2013 Sb. V 323/2013 Sb. Přílohy: Smlouva.
Důkaz existence podnik.oprávnění. Listina osvědčující
sídlo. Souhlas se zápisem do rejstříku. Příp. výpisy z
rejstříku trestů. Prohlášení členů statutárních orgánů o
splnění podmínek a neexistenci překážek.
Zápis do obchodního rejstříku = vznik V.O.S.

05. ORGÁNY V.O.S.
NEJVYŠŠÍ ORGÁN
Všichni společníci.
Formální pravidla v ZOK nejsou.
Rozlišování okruhů - změny Smlouvy, rozhodování v
ostatních záležitostech

05. ORGÁNY V.O.S.
STATUTÁRNÍ ORGÁN
Každý společník, ledaže Smlouva upravuje jinak, který však musí splňovat podmínky a nejsou mu/jí
dány překážky,
Souvislosti: § 44/4 ZOK (každý společník statutárním orgánem - zvl. úprava oproti NOZ. Význam - je
každý individuálním orgánem, netvoří dohromady orgán kolektivní.
Souvislosti: § 46 (podmínky výkonu funkce + §6,8 ŽZ) + vyloučení (§63-68). § 95/2 (společník P.O.) +
§ 69/1 (použití ustanovení o vyloučení i na zástupce P.O., která je stat.orgánem - §§ 63-68 ZOK)
§106/1ZOK: Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci, kteří splňují požadavky
stanovené v § 46. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze
někteří společníci, kteří splňují požadavky stanovené v § 46, nebo jeden z nich.
§ 106/2 ZOK: Je-li podle společenské smlouvy určení některého ze společníků podle odstavce 1
neodvolatelné, může soud toto určení na návrh některého ze společníků zrušit, porušuje-li určený
společník zvlášť závažným způsobem své povinnosti.

06. OBCHODNÍ PODÍL, PRÁVA A
POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ
• §31 ZOK Podíl představuje účast společníka
v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této
účasti plynoucí.
• § 97/1 ZOK: Vzájemné právní poměry společníků se
řídí společenskou smlouvou.
• §97/2 ZOK: Není-li ve společenské smlouvě
dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné.

NEMAJETKOVÁ PRÁVA A
POVINNOSTI
změna Společenské smlouvy (§99 ZOK)
rozhodování v ostatních záležitostech V.O.S. (§105 ZOK)
právo kontroly (§ 107 ZOK)
společnická žaloba (§ 108 ZOK)
zákaz konkurence (§ 109 ZOK)
právo vypovědět svou účast na společnosti (§113 ZOK)

NEMAJETKOVÁ PRÁVA A
POVINNOSTI
ZMĚNA SPOLEČENSKÉ SMLOUVY
změna Společenské smlouvy (§99 ZOK)
ZOK obsahuje subsidiární úpravu (§99/1,3). Kogentní charakter
§99/2 ZOK
§99/1 ZOK Společenskou smlouvu lze měnit pouze dohodou všech společníků.
§99/2 ZOK Má-li být změnou společenské smlouvy zasahováno do práv společníků,
je třeba ke změně souhlasu těch společníků, do jejichž práv se zasahuje.
§99/3 ZOK Každý společník má jeden hlas, ledaže společenská smlouva určí jinak.

NEMAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI - ÚČAST NA
ROZHODOVÁNÍ
počet hlasů dle Smlouvy, jinak každý 1 hlas (§99)
Vše ostatní, než změna Společenské smlouvy
Např. schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, uhrazovací
povinnost, rozhodnutí o odvolání odvolatelného pověření
možno také § 109 - rozhodnutí ve věci zákazu konkurence
ZOK obsahuje subsidiární úpravu (§105) - má tedy dispozitivní charakter.
§105 ZOK K rozhodování ve všech věcech společnosti je zapotřebí souhlasu všech společníků, ledaže
společenská smlouva určí jinak.

NEMAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI - ÚČAST NA
ROZHODOVÁNÍ - ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

ROZHODOVÁNÍ O SOUHLASU S
VYLOUČENÍM SPOLEČNÍKA, KTERÝ JE V
PRODLENÍ S PLNĚNÍM VKLADOVÉ
POVINNOSTI (§101/2 ZOK)

NEMAJETKOVÁ PRÁVA A
POVINNOSTI
PRÁVO KONTROLY (§ 107)
INDIVIDUÁLNÍ právo společníka, bez ohledu na velikost podílu,
počet hlasů nebo přijetí usnesení
§107 ZOK Každý společník může nahlížet do všech dokladů
společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje; to platí obdobně
pro společníkova zástupce, bude-li zavázán ke stejné mlčenlivosti
jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží.

NEMAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI
PRÁVO PODAT SPOLEČNICKOU ŽALOBU (§
108)
INDIVIDUÁLNÍ právo společníka, bez ohledu na velikost podílu, počet hlasů nebo přijetí
usnesení. Možnost uplatnit jen tehdy, pokud nepodala žalobu VOS sama. ve lhůtě dle §102/1
Právo podat žalobu jménem společnosti, právo zastupovat v nalézacím i exekučním řízení
(vč.soudního výkonu)
§108/1 ZOK (1) Každý společník je oprávněn domáhat se u soudu za společnost proti jinému
společníkovi náhrady újmy, kterou společnosti způsobil, nebo splnění jeho případné povinnosti
plynoucí ze smlouvy o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3; ustanovení § 102 se použije
přiměřeně.
§108/2 Společník nemá právo domáhat se náhrady újmy proti jinému společníkovi podle
odstavce 1, byla-li schválena smlouva o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3, ledaže ten, kdo
újmu společnosti způsobil, ji ovládá.

NEMAJETKOVÁ PRÁVA A
POVINNOSTI
ZÁKAZ KONKURENCE (§ 109)
Navazuje na obecnou povinnost loajality člena korporace vůči ní (§212, § 213 NOZ)
INDIVIDUÁLNÍ právo společníka vyslovit se k žádosti jiného společníka.
Nemajetková povinnost společníka zdržet se konkurenčního jednání, nemá-li souhlas
ostatních společníků.
§109/1 ZOK Bez svolení všech ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu
podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody
společnosti pro jiného. Společník nesmí být ani členem statutárního nebo jiného orgánu jiné
obchodní korporace s obdobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncern.
§109/2 ZOK Společenská smlouva může zákaz konkurence upravit odlišně.

MAJETKOVÁ PRÁVA A
POVINNOSTI
podíl na zisku (§112)
uhrazovací povinnost (§112)
ručení za dluhy společnosti (§95/1)
právo na úhradu účelně vynaložených výdajů (§104)
volitelně (převzaté Smlouvou): vkladová povinnost (§100103)

MAJETKOVÁ PRÁVA A
POVINNOSTI
RUČENÍ ZA DLUHY
ručení za dluhy společnosti ZA TRVÁNÍ VOS: §95/1 ZOK: (1) Veřejná obchodní společnost je
společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku
a ručí za její dluhy společně a nerozdílně.
PO ZÁNIKU ÚČASTI SPOLEČNÍKA: § 111/1 ZOK Po zániku účasti ve společnosti ručí
společník jen za ty dluhy společnosti, které vznikly před zánikem jeho účasti.
§111/2 ZOK Společník nemůže po společnosti požadovat, aby mu byl vyplacen podíl nebo aby
bylo mezi společníky rozděleno jmění.
PO ZÁNIKU VOS: § 39 ZOK Při zrušení obchodní korporace s likvidací ručí společníci za její
dluhy po jejím zániku do výše svého podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu,
v němž ručili za jejího trvání. Mezi sebou se společníci vyrovnají stejným způsobem jako při
ručení za trvání společnosti. Jestliže společníci za trvání společnosti za dluhy společnosti
neručili, vypořádají se mezi sebou podle poměru svých podílů ke dni zániku společnosti.

MAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI
PODÍL NA ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY
PŘEDPOKLADY
ZISK/ZTRÁTA - rozhodnutí všech společníků (v ostatních věcech)
Obecná ustanovení - limity z důvodu úpadku - OCHRANA VĚŘITELŮ (A VEŘEJNOSTI OBECNĚ)
§35/1 ZOK Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při
vyplacení byly porušeny podmínky stanovené tímto zákonem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
§35/2 ZOK Promlčecí lhůta práva na vrácení podílu na zisku podle odstavce 1 počíná běžet dnem vyplacení.
§35/3 ZOK Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na zálohy podle § 40 odst. 2.
§40/1 ZOK Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud
by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.
§40/2 ZOK Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že
obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí
součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený
o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které
jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna
měnit.

MAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI
PODÍL NA ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY
DĚLBA ZISKU OBECNĚ
§112/1 ZOK Zisk a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem.
(2) Společník má právo na podíl na zisku ve výši 25 % z částky, v níž splnil svou vkladovou povinnost. Pokud zisk společnosti k vyplacení této částky nepostačuje, rozdělí se mezi
společníky v poměru částek, v nichž splnili svou vkladovou povinnost. Zbylý zisk se dělí mezi společníky podle odstavce 1.
(3) Jestliže je společníkovi poskytován podíl na zisku podle § 103 odst. 2, použije se ustanovení odstavce 2 nebo 3 jen na tu část zisku, která není takto rozdělena.

§112/4 ZOK Obsahuje-li společenská smlouva ustanovení odchylné od odstavce 1 jen pro podíl
na zisku nebo jen pro podíl na ztrátě, platí, existují-li pochybnosti, že se toto ustanovení
společenské smlouvy vztahuje jak na podíl na zisku, tak na podíl na ztrátě.
(5) Odstavce 1 až 3 se použijí, nestanoví-li společenská smlouva jinak.
DAŇOVÉ SOUVISLOSTI: ZISK SE DĚLÍ JAKO HRUBÝ (BEZ ZDANĚNÍ DANÍ Z PŘÍJMU U
V.O.S.) KAŽDÝ SPOLEČNÍK PAK SÁM DANÍ ZISK DANÍ Z PŘÍJMU, A TO JAKO ZISK ZE
SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI.

MAJETKOVÁ PRÁVA A
POVINNOSTI
VKLAD (§100) A PODÍL NA ZISKU
VKLAD: Volitelná povinnost
Vklad peněžitý nebo nepeněžitý
Nepeněžitý vklad LZE SJEDNAT A SPLATIT V PRÁCI ČI
SLUŽBÁCH
§100 ZOK Má-li podle společenské smlouvy společník
vkladovou povinnost, splní ji ve lhůtě, způsobem a v rozsahu
určených společenskou smlouvou, jinak v penězích bez
zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

MAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI
VKLAD V PRACÍCH ČI SLUŽBÁCH(§ 103 ZOK)
ABSOLUTNÍ NOVOTA V ČESKÉM PRÁVU. MOŽNO JEN
PRO OSOBNÍ SPOLEČNOSTI (A PRO DRUŽSTVA A SCE)
§ 103/1 ZOK (1) Připouští-li to společenská smlouva, může
společník za podmínek ve společenské smlouvě určených
a se souhlasem všech společníků splnit svou vkladovou
povinnost také provedením nebo prováděním práce nebo
poskytnutím nebo poskytováním služby. V takovém případě
obsahuje společenská smlouva i ocenění prováděné práce
nebo poskytované služby nebo způsob ocenění.

MAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI
PODÍL NA ZISKU PŘI NEP. VKLADU
P/S
JE-LI VE SMLOUVĚ SJEDNÁN(Y) NEPENĚŽITÝ VKLAD - PRÁCE/SLUŽBY, PAK SE ČÁST ZISKU
DĚLÍ PŘEDNOSTNĚ PODLE PLNĚNÍ TĚCHTO VKLADŮ
POKUD SPOLEČNÍK PRO SPOLEČNOST VYKONÁVÁ ČINNOST (PRACUJE) BEZ PLNĚNÍ
VKLADOVÉ POVINNOSTI, DOSTÁVÁ PODÍL NA ZISKU
PRÁCE/SLUŽBA = VKLAD: §112/2 ZOK Společník má právo na podíl na zisku ve výši 25 %
z částky, v níž splnil svou vkladovou povinnost. Pokud zisk společnosti k vyplacení této částky
nepostačuje, rozdělí se mezi společníky v poměru částek, v nichž splnili svou vkladovou povinnost.
Zbylý zisk se dělí mezi společníky podle odstavce 1.
VÝKON ČINNOSTI (PRÁCE) MIMO VKLAD: §103/2 ZOK (2) Jestliže je společník povinen pro
společnost provádět práci nebo jí poskytovat služby, aniž tím plní svou vkladovou povinnost,
poskytne mu společnost podíl na zisku ve výši odpovídající ocenění provedených prací nebo
poskytnutých služeb, ledaže společenská smlouva stanoví jiný způsob vypořádání.
§112/3 ZOK Jestliže je společníkovi poskytován podíl na zisku podle § 103 odst. 2, použije se
ustanovení odstavce 2 nebo 3 jen na tu část zisku, která není takto rozdělena.

MAJETKOVÁ PRÁVA A
POVINNOSTI
VKLAD - PRODLENÍ (§ 101 ZOK)
VKLAD: Volitelná povinnost. ÚROK Z PRODLENÍ. KADUČNÍ ŘÍZENÍ.
§101/1 ZOK Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, platí
úrok z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené
jiným právním předpisem, ledaže společenská smlouva určí jinak. - NV 351/2013
SB. (§2: 8%+REPO ČNB. MEZI PODNIKATELI NÁKLADY NA VYMOŽENÍ
POHLEDÁVKY MIN 1200 KČ)
§ 101/2 ZOK Společník, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti,
může být ze společnosti jejím nejvyšším orgánem po marném uplynutí dodatečné
lhůty určené pro splnění vyloučen, určuje-li tak společenská smlouva; to neplatí,
jsou-li ve společnosti jen dva společníci. K rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech
společníků; k hlasu vylučovaného společníka se při rozhodování nepřihlíží.

MAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI
VKLAD-PRODLENÍ=VYMÁHÁNÍ (§ 102
ZOK)
VYMÁHAT MÁ SAMA SPOLEČNOST.
SPOLEČNÍK MÁ NEZÁVISLÉ PRÁVO, KTERÉ MU NÁLEŽÍ, POKUD SPOLEČNOST
NEPODÁ ŽALOBU VE LHŮTĚ..
§ 102/2 ZOK Návrh podle odstavce 1 může společník podat jen tehdy, pokud jej bez
zbytečného odkladu poté, co na to společnost upozorní, nejpozději však do jednoho
měsíce, nepodá společnost.
§ 102/1 ZOK Každý společník je oprávněn domáhat se za společnost u soudu splnění
vkladové povinnosti proti společníkovi, který je s jejím splněním v prodlení, a v tomto
řízení ji zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Věta první se
nepoužije, bylo-li před podáním návrhu již zahájeno jednání o vyloučení společníka ze
společnosti podle § 101 odst. 2 a v tomto řízení se řádně pokračuje.

MAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI
PRÁVO NA ÚHRADU ÚČELNĚ
VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ (§ 104)
PODSTATA, VZNIK, ROZSAH, PREKLUZE, OMEZENÍ ZAPOČITATELNOSTI
VZNIK PRÁVA A ROZSAH: § 104/1 ZOK Společnost nahradí společníkovi výdaje,
které vynaložil při zařizování záležitostí společnosti a které mohl rozumně pokládat
za potřebné; to platí obdobně pro obvyklý úrok z vynaložených výdajů, počítaný od
okamžiku jejich vynaložení.
PREKLUZE PRÁVA: § 104/2 ZOK Právo na náhradu výdajů lze uplatnit do 3
měsíců od okamžiku jejich vynaložení; k později uplatněnému právu se nepřihlíží.
OMEZENÍ ZAPOČITATELNOSTI: § 104/3 ZOK Se souhlasem všech společníků
může ve lhůtě podle odstavce 2 společník započíst pohledávku na náhradu
vynaložených výdajů podle odstavce 1 a úrok proti pohledávce na splácení jeho
vkladu.

ZÁKAZ VĚCNĚPRÁVNÍHO NAKLÁDÁNÍ
S OBCHODNÍM PODÍLEM
Společník může mít ve VOS (téže společnosti) jen jeden
obchodní podíl - § 32/1 ZOK
ZÁKAZ PŘEVODU: § 116 ZOK Převod podílu společníka
ve veřejné obchodní společnosti se zakazuje.
PROTO NELZE ANI PODÍL VE VOS ZASTAVIT (§32/3
ZOK: Zastavit podíl společníka v obchodní korporaci lze jen za
podmínek, za nichž ho lze převést; zastavení podílu v bytovém
družstvu lze stanovami podmínit nebo vyloučit.)

07. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Dle NOZ může být VOS založena (jako jiné právnické
osoby) také na dobu určitou nebo pro dosažení účelu.
Může být založena také obecně na dobu neurčitou.
Případy zrušení v NOZ (obecné)
Zvláštní důvodu (nenuceného) zrušení v ZOK

07. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
DOHODA O UKONČENÍ ÚČASTI
DOHODA O UKONČENÍ ÚČASTI NENÍ VÝPOVĚĎ.
PŘI ZÁNIKU ÚČASTI BEZ PRÁVNÍHO NÁSTUPCE NÁLEŽÍ VYPOŘÁDACÍ PODÍL (§36 ZOK). Nevyplácí se
však obchodní podíl.
Komentář Štenglová/Havel/C/K/Š: “Neurčí-li společenská smlouva jinak, stanoví se výše vypořádacího podílu ke
dni zániku účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti z jejího vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní,
řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka. Vypořádací podíl se vyplácí
v penězích a bez zbytečného odkladu poté, co je zjištěna nebo mohla být zjištěna jeho výše, ledaže
společenská smlouva nebo dohoda mezi veřejnou obchodní společností a společníkem, jehož účast zanikla,
nebo jeho právním nástupcem určí jinak.”
§110/1 ZOK: (1) Společník může do společnosti přistoupit nebo ze společnosti vystoupit změnou společenské
smlouvy.
§ 110/2 ZOK Přistoupivší společník ručí i za dluhy společnosti vzniklé před jeho přistoupením. Může však
požadovat po ostatních společnících, aby mu poskytli plnou náhradu za poskytnuté plnění a nahradili náklady
s tím spojené.

07. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
OBECNÉ DŮVODY ZRUŠENÍ
Obecná úprava obsažena v § 168 NOZ (1. právním
jednáním, 2. uplynutím doby, 3. dosažením účelu, 4.
rozhodnutím orgánu veřejné moci, 5. z dalších důvodů
stanovených zákonem)
§ 171 NOZ: uplynutím doby, dosažením účelu = s likvidací

07. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
ZVLÁŠTNÍ DŮVODY ZRUŠENÍ (113ZOK)
§113/1 ZOK: Společnost se zrušuje
a) výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období,
a to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou,
b) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým zrušuje společnost,
c) smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu,
d) zánikem společníka právnické osoby, ledaže společenská smlouva připouští
přechod podílu na právního nástupce,
e) dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek některého ze
společníků nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek
majetku nebo zrušením konkursu proto, že je společníkův majetek zcela nepostačující,
f) dnem právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení některého ze společníků,
g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka
ve společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého
společníka ve společnosti po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané
povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na
zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí o tomto
h) dnem, v němž žádný ze společníků nebude splňovat požadavky podle § 46,
i) vyloučením společníka podle § 115 odst. 1, nebo
j) z jiných důvodů určených ve společenské smlouvě.

07. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
POKRAČOVÁNÍ - PŘEKONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO DŮVODU ZRUŠENÍ

(2) Při důvodech zrušení společnosti uvedených v odstavci 1,
s výjimkou důvodů uvedených v písmenech b) a h), se mohou
ostatní společníci do okamžiku předložení konečné zprávy
o průběhu likvidace likvidátorem změnou společenské
smlouvy dohodnout, že společnost trvá nadále i bez společníka,
jehož se důvod zrušení týká. Tato dohoda společníků může být
také předem obsažena ve společenské smlouvě.
(3) Byla-li společnost zrušena podle odstavce 1 písm. h),
mohou se společníci dohodnout na přistoupení společníka,
který splňuje požadavky podle § 46, a na tom, že společnost
dále trvá.
4) Účinností dohody podle odstavce 2 nebo 3 se ukončuje
likvidace.

ZRUŠENÍ A OBNOVENÍ
ÚČASTI
OBNOVENÍ ÚČASTI A JEJÍ DŮSLEDKY - § 114 ZOK
§114/1 ZOK Byl-li poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším trvání společnosti,
zrušen konkurs na majetek společníka z jiných důvodů než pro splnění rozvrhového
usnesení nebo proto, že společníkův majetek byl zcela nepostačující, účast společníka
ve společnosti se dnem právní moci takového rozhodnutí obnovuje, ledaže se společníci,
včetně společníka, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, dohodnou jinak.
§ 114/2 ZOK Vyplatila-li již společnost vypořádací podíl, obnoví se účast společníka jen
tehdy, nahradí-li ho společnosti do 2 měsíců od právní moci rozhodnutí podle věty první;
účast se obnovuje ke dni jejího původního ukončení. To platí obdobně také pro případ
pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí postižením podílu společníka nebo pro
případ pravomocného zastavení exekuce podle jiného právního předpisu.
§ 114/3 ZOK : (3) Pokud společnost, u které byly splněny důvody pro její zrušení podle
§ 113 odst. 1 písm. e) až g), dosud nezanikla a jsou splněny podmínky podle odstavců 1
a 2, mohou se všichni společníci včetně společníka, jehož účast ve společnosti se
obnovila, dohodnout, že společnost nadále trvá.

ZRUŠENÍ VOS SOUDEM DŮVODY, ROZPORY ATD.
ZRUŠENÍ VOS SOUDEM - § 115/1ZOK
§115/1 ZOK Společník může navrhnout, aby soud
společnost zrušil, jsou-li pro to důležité důvody, zejména
porušuje-li jiný společník zvlášť závažným způsobem své
povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který
byla společnost založena.

VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA
SOUDEM - PORUŠENÍ JINÝCH
POV.
ZRUŠENÍ VOS SOUDEM - § 115/1ZOK
§115/2 ZOK Společnost může navrhnout, aby soud vyloučil
společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem své
povinnosti, ačkoliv byl k jejich řádnému plnění společností
vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn.
S podáním návrhu na vyloučení společníka musí souhlasit
společníci, kteří mají ve společnosti většinu hlasů; k hlasu
vylučovaného společníka se nepřihlíží.

PŘECHOD PODÍLU NA
DĚDICE
DĚDĚNÍ PODÍLU § 113 ZOK. PODÍL LZE ZDĚDIT JEN TEHDY, POKUD TO SMLOUVA
VÝSLOVNĚ STANOVÍ. JINAK DO DĚDICTVÍ PŘIPADNE VYPOŘÁDACÍ PODÍL (§36 ZOK)
PŘEMĚNY UPRAVENY V Z 125/2008 SB
(§113/1/C) ZOK Společnost se zrušuje C) SMRTÍ SPOLEČNÍKA, LEDAŽE
SPOLEČENSKÁ SMLOUVA PŘIPOUŠTÍ DĚDĚNÍ PODÍLU.
§42/1 ZOK (1) Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce,
ledaže společenská smlouva přechod zakáže nebo omezí. Zákaz nebo omezení přechodu podílu v akciové společnosti
a v bytovém družstvu se zakazuje.

§42/2 ZOK Nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených
s podílem, který je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části
pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh
obchodní korporace nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat
všechna práva spojená s podílem.

PŘECHOD PODÍLU NA
DĚDICE
DĚDĚNÍ PODÍLU § 117 ZOK. PODÍL LZE ZDĚDIT JEN TEHDY, POKUD TO
SMLOUVA VÝSLOVNĚ STANOVÍ. JINAK DO DĚDICTVÍ PŘIPADNE
VYPOŘÁDACÍ PODÍL (§
PŘEMĚNY UPRAVENY V Z 125/2008 SB
§117/1 ZOK Dědic podílu, který se nechce stát společníkem, je oprávněn svou
účast ve společnosti vypovědět, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se stal
dědicem, jinak se k této výpovědi nepřihlíží.
§117/2 ZOK Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu
povinen se podílet na činnosti společnosti.
§117/3 ZOK Podá-li dědic výpověď podle odstavce 1, platí, že se společníkem
nestal.

VYPOŘÁDACÍ PODÍL (§36
ZOK)

KDY PŘÍSLUŠÍ? §36/1 ZOK Při zániku účasti společníka v obchodní korporaci za jejího
trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí
vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání (dále jen
„vypořádací podíl“), ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. - INSOLVENČNÍ ZÁKON
JAK SE STANOVÍ VÝŠE - Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY: §36/2 ZOK Neurčí-li společenská
smlouva jinak, stanoví se výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka
v obchodní korporaci z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo
mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka v obchodní
korporaci.
VYCHÁZÍ SE ZE SKUTEČNÉ HODNOTY (OCHRANA NABYVATELE VYPOŘ.PODÍLU,
MOŽNOST SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ) §36/3 ZOK Odstavec 2 se nepoužije, liší-li se
podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví. V takovém
případě se při určení výše vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku snížené
o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce uvedené v odstavci 2. Společenská smlouva
může určit jiný vhodný způsob určení vypořádacího podílu.
KOLIK TO JE (ZLOMEK)? §36/4 ZOK Vypořádací podíl se určí poměrem podílů
společníků u jednotlivých forem obchodních korporací a vyplácí v penězích bez
zbytečného odkladu poté, co je nebo mohla být zjištěna jeho výše podle odstavce 2 nebo
3, ledaže společenská smlouva nebo dohoda mezi obchodní korporací a společníkem
nebo společníkem, jehož účast zanikla, nebo jeho právním nástupcem určí jinak

PŘEMĚNA V.O.S. - PŘEVOD
JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA (§ 345-6
Z 125/2008 SB)
VARIANTY: §345/1 Z 125/2008 Sb. Jestliže ve veřejné obchodní společnosti zanikne účast všech
společníků s výjimkou jediného, může tento poslední společník prohlásit, že se veřejná obchodní
společnost zrušuje bez likvidace a že převezme její jmění.
PREKLUZIVNÍ LHŮTA: §345/2/ Z 125/2008 Sb. Prohlášení podle odstavce 1 musí společník
učinit a doručit jej rejstříkovému soudu ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se stal jediným
společníkem veřejné obchodní společnosti, jinak toto právo zaniká; veřejná obchodní společnost
vstupuje marným uplynutím této lhůty do likvidace, která nemůže být zrušena.
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS: §345/3 Z 125/2008 Sb. Prohlášení podle odstavce 2 má formu notářského
zápisu a jeho součástí je projekt převodu jmění.
Prokázání výplaty vypořádacího podílu je podmínkou zápisu převodu do obchodního rejstříku: §
346 Z 125/2008 Sb. Před zápisem převodu jmění do obchodního rejstříku musí být všem
společníkům, jejichž účast ve veřejné obchodní společnosti zanikla, vyplacen vypořádací podíl.

ZÁNIK V.O.S. = VÝMAZ Z
OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
§ 185 NOZ: Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku
zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.
Pro výmaz PO z obchodního rejstříku se vyžaduje obecně
souhlas správce daně (§ 238 Z 280/2009 Sb. DAŇOVÝ ŘÁD)
§207 NOZ: Návrh na výmaz podává likvidátor do 30 dnů od
skončení likvidace

