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Právní a majetková charakteristika 

Právní úprava - § 76 a násl. ObZ
Právnická osoba, plná právní subjektivita 
(rozdíl oproti cizím právním úpravám nebo 
předválečné české právní úpravě)
Žádný povinný základní kapitál ani vklady 
společníků
Alespoň 2 společníci (FO / PO), všichni 
členové ručí za závazky společnosti 
společně a nerozdílně celým majetkem, 

Členové – základní podmínky …

Každý člen (FO) musí být nejméně 18 
let starý, mít plnou způsobilost k 
právním úkonům a musí být trestně
bezúhonný, žádné překážky 
provozování živnosti
Pokud je členem PO, pak tyto 
podmínky musí splňovat její
statutární orgán
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Založení v.o.s. – podstatné nál.

Společenská smlouva povinně
písemně s úředně ověřenými podpisy,
Smlouva musí obsahovat: Obchodní
firmu, sídlo, předmět podnikání, 
detaily o společnících + datum a 
podpisy
Společnost je založena po úředním 
ověření podpisů

Předmět podnikání
VOS dosud nelze založit za jiným než podnikatelským 
účelem (srv. §56ObZ)
Srov. a contrario také: NS 29 Cdo 152/2007
K založení společnosti za účelem správy jejího 
vlastního majetku
Správa vlastního majetku není podnikáním a nemůže proto 
být ani předmětem podnikání obchodní společnosti. Jde o 
činnost, jež je vlastní každé obchodní společnosti, neboť je 
nezbytná k jejímu řádnému fungování. Ke správě vlastního 
majetku není třeba žádného úředního povolení. Společnost 
s ručením omezeným je možné založit i za jiným než
podnikatelským účelem (§ 56 odst. 1 věta čtvrtá obch. 
zák.), a nelze proto vyloučit, založení společnosti jejímž
předmětem činnosti bude právě správa vlastního majetku.
podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 152/2007, 
ze dne 21. 5. 2008 

Smlouva však často upravuje také

Úpravu práv a povinností společníků
Vklady a lhůtu pro splacení
Povinnost osobní účasti na 
společnosti
Zákaz konkurence
Způsob přijímání rozhodnutí
Dělba zisku, krytí ztráty
Možnost přechodu obchodního podílu
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Mezidobí – založení | vznik v.o.s.

Každý může jednat jménem založené
společnosti, ale závazek na ni přejde jen při 
souhlasu společníků (§ 64)
Příklad: Nájemní smlouva (na sídlo 
společnosti)
Získání průkazu vzniku podnikatelského 
oprávnění ke dni vzniku společnosti –
zpravidla ohlášení živnosti (podle předmětu 
podnikání společnosti) – správní poplatek 
(Z 634/2004 Sb., příloha – položka 24 –
ohlášení ž.při vstupu do podnikání 1.000,-
Kč, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do 
podnikání: 1.000,-Kč)

Vznik v.o.s.

Návrh musí být podepsán všemi zakladateli
Návrh jen na formuláři (srov. Ppt k 
Obchodnímu rejstříku, nebo také
www.justice.cz)
Všechny podpisy musí být úředně ověřeny
Prohlášení všech členů, podpisové vzory, 
výpisy z rejstříku trestů, soudní poplatek = 
6.000 CZK (od 01.09.2011)

Návrh musí být doručen na 
rejstříkový soud (podle místa sídla 
společnosti)
Rejstříkový soud musí rozhodnout ve 
lhůtě upravené zákonem (§ 200db 
OSŘ – 5 pracovních dnů)
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Obchodní firma

Musí obsahovat dodatek právní formy
Několik možností: veřejná obchodní
společnost, v.o.s., veř. obch. spol.
Pokud firma obsahuje jméno 
společníka, pak je přípustný rovněž
dodatek „ a spol.“

Práva a povinnosti členů

Všichni jsou společně a nerozdílně
ručící za závazky VOS
Žádný člen nesmí: Porušovat 
společenskou smlouvu nebo zákon,
Každý člen musí postupovat s péčí
řádného hospodáře,
Každý člen musí: uhradit vklad, 
osobně se podílet – pokud je tak 
sjednáno ve společenské smlouvě, 

Změna smlouvy

Souhlas všech, ledaže zákon stanoví
jinak
Společníci se ve spol.sml. mohou 
dohodnout na většinovém 
rozhodování
Pokud se tak dohodnou, má každý 1 
hlas, nestanoví-li smlouva jinak
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Péče a činnost každého společníka

Péče řádného hospodáře - §79a
Společník musí osobně pracovat jen 
tehdy, pokud mu tuto povinnost 
stanoví společenská smlouva (dědic 
má výjimku)

Obchodní podíl

Podíly všech společníků jsou stejné, 
pokud nestanoví smlouva jinak
Podíl může záviset na výši vkladu 
(event. jinak)

Převod obchodního podílu…
Obchodní podíl není převoditelný,
Ale může být změněna společenská
smlouva (nový může přistoupit a starý 
může odejít), vždy však musí být alespoň 2 
společníci, – § 83
Odstupující a přistupující společníci 
nevypořádávají podíly mezi sebou, ale ve 
vztahu ke společnosti (srov. SR 11/2003)
Společnost je postavena na vzájemné
důvěře mezi společníky
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Vklady společníků

Vklady nejsou povinné ze zákona,
Ale společníci mohou tuto povinnost 
převzít společenskou smlouvou
Pak smlouva má určit výše vkladů a 
lhůtu pro splacení
Může také určit výši úroku z prodlení
(neurčí-li, je zákonná míra 20% p.a.)

Jsou povoleny peněžité i nepeněžité
vklady
Hodnota nepeněžitého vkladu musí
být dohodnuta ve smlouvě, znalecké
ocenění se nevyžaduje

Obchodní vedení
Každý společník je oprávněn v rámci zásad 
a pravidel dohodnutých mezi nimi 
navzájem
Smlouva může určit jednoho nebo některé
k výkonu této pravomoci, ostatní ji pak 
ztrácejí
Tito autorizovaní mohou přijímat rozhodnutí
jen podle většinového rozhodování
(společníků)
Autorizace může být odvolána, pokud s tím 
souhlasí společníci, kteří ji nevykonávají
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Statutární orgán
Každý člen může jednat jménem v.o.s., 
pokud nestanoví smlouva jinak – § 85
Pokud je dva a více společníků statutárním 
orgánem, může jednat každý z nich 
samostatně, nestanoví-li smlouva jinak,
Společník může na výkon funkce 
rezignovat, ale musí ještě učinit úkony, 
které nesnesou odkladu,
Rezignuje-li jediný statutár, musí jednat 
společníci  - (záleží na společenské smlouvě
– buď se stanou statutárními orgány 
všichni, nebo musí zvolit jiného)

Zákaz konkurence

Bez souhlasu ostatních společníků (všech, 
event. většiny) nesmí žádný společník 
vykonávat aktivity konkurenční společnosti 
– tzn. sám podnikat, být statutárním 
orgánem konkurenčního subjektu etc. 
Také nesmí uzavírat smlouvy ve prospěch 
3tích osob (tzn. např. zprostředkovávat 
obchody společnosti) 
Následky - § 65

Právo žalovat společníka - §82a

Jménem společnosti může kterýkoliv 
společník žalovat jiného společníka 
odpovědného za škodu pro její nahrazení, a 
dále pro neuhrazení vkladu.
Toto právo společník nemá (ztrácí), jakmile 
je taková žaloba podána jménem 
společnosti jejím statutárním orgánem 
(nebo jakmile statutární orgán učinil jiný 
úkon za účelem získání vkladu či náhrady 
škody)
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Dělba zisku, úhrada ztráty - §82

Zisk je dělen mezi společníky rovným 
dílem, není-li dohodnuto jinak smlouvou
Všichni společníci nesou rovným dílem 
ztrátu, nestanoví-li smlouva jinak
Jiné možnosti: Podíly na zisku mohou 
odpovídat poměru vkladů, splacených částí, 
osobnímu přínosu nebo jinak – dle 
smlouvy. Nikdo ovšem nemůže být 
vyloučen z podílu na zisku nebo zbaven 
účasti na ztrátě

Zisk / ztráta

Podíl na zisku je splatný ve lhůtě 3 
měsíce od účetní závěrky
Zisk v.o.s. není obecně daněn daní z 
příjmu, zdaněny jsou pouze některé
zvláštní příjmy (např. kapitálové
výnosy)
Každý společník má podíl na zisku 
nedaněný a daní si jej v zásadě sám 
(jako příjem z podnikání)

Odpovědnost a ručení

V.o.s. odpovídá celým svým 
majetkem za své závazky
Společníci ručí společně a nerozdílně
celými svými majetky za závazky 
v.o.s.
Ručení a odpovědnost jsou různé
instituty! Ručitel po uhrazení má
práva a povinnosti věřitele
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Zrušení a likvidace v.o.s.

Obecné důvody (dle §68)
Zvláštní případy zrušení v.o.s. (dle 
§88 ObZ) – Společnost se zrušuje:
A) Výpovědí společníka nejpozději 6 
měsíců před koncem účetního období

B) Soudním rozhodnutím dle § 90/1
C) Smrtí společníka, (pokud smlouva 
nepřipouští dědění)
D) Zánikem společníka právnické
osoby (nepřipouští-li smlouva 
přechod závazků společníka na 
právního nástupce)

E) Prohlášením konkursu na majetek 
společníka nebo zamítnutím návrhu 
na konkurs pro nedostatek majetku
F) Pravomocným nařízením exekuce 
postihem obchodního podílu 
společníka
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G) Omezením způsobilosti k právním 
úkonům společníka nebo zbavením takové
způsobilosti (právní mocí rozhodnutí)
H) Porušením podmínek nebo vznikem 
překážek dle § 76/2 (např. pravomocné
potrestání nebo vznik překážky)
I) Z dalších důvodů vymezených ve 
společenské smlouvě

V případě zrušení dle §
88/1/a,c,d,e,f,g,h,i se mohou 
zbývající společníci dohodnout na 
změně společenské smlouvy a dalším 
trvání společnosti bez společníka, 
kterého se důvod týká
Změna společenské smlouvy musí být 
přijata ve lhůtě 3 měsíců od zrušení, 
jinak společníci toto právo ztrácí a 
společnost vstupuje do likvidace (pak 
mají povinnost jmenovat likvidátora)

Vypořádací podíl

Dřívější společník (nebo právní
nástupce, dědic) má právo na výplatu 
vypořádacího podílu společností
Výše vypořádacího podílu se vypočte 
stejně jako podíl na likvidačním 
zůstatku (rovný díl, nestanoví-li 
smlouva jiný způsob)
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Zvláštní pravidla pro případ smrti 
společníka

Smrtí společníka se společnost zrušuje, pokud
smlouva nepřipouští dědění obchodího podílu -> 
dědici podíl na likvidačním zůstatku (ostatní se ale 
mohou dohodnout na dalším trvání -> dědici 
vypořádací podíl)
Dědic (který zdědil obchodní podíl), může vypovědět
svou účast na společnosti do 3 měsíců od právní moci 
od rozhodnutí soudu o dědictví, jinak právo zaniká
(prekluze práva)
Výpovědní doba je 3 měsíce (vzniká nárok na 
vypořádací podíl)
Dědic není povinen účastnit se na společnosti ani když
tuto povinnost ukládá společníkům společenská
smlouva

Zrušení a převod jmění na jednoho 
společníka - §345 Z 125/2008 Sb. (dříve §92c ObZ)

Tato možnost je zákonem 125/2008 Sb., o 
přeměnách obch.společností a družstev 
připuštěna, ale jediný zbývající společník 
musí učinit a rejstříkovému soudu doručit 
ve lhůtě 3 měsíce od zrušení společnosti 
(tedy fakticky od vzniku důvodu – např. od 
smrti druhého společníka)
Prohlášení ve formě NZ (§345/3)
Před zápisem převodu jmění do obchodního 
rejstříku musí být všem společníkům, 
jejichž účast ve veřejné obchodní
společnosti zanikla, vyplacen vypořádací
podíl (§346) 


