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OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ 

 Obchodní korporace = právnická osoba 

založená za účelem podnikání 

 Zakladateli mohou být fyzické a právnické osoby 

 Umožňují spojení kapitálu nebo podnikatelských 

aktivit 

 Snižují podnikatelské riziko 

 Za své závazky zodpovídá obchodní korporace 

celým svým majetkem 

 



OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ 

 

 Zákon o obchodních korporacích rozděluje 

obchodní korporace do 2 skupin: 

1. Osobní – společníci ručí za závazky 

společnosti osobním majetkem            v.o.s. 

 komanditní společnost            kombinace prvků 

v.o.s. a s.r.o.                

2. Kapitálové – ručí za své závazky výší 

základního kapitálu            a.s., s.r.o.,družstvo, 

evropská společnost 



OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ 

VZNIK OBCHODNÍ KORPORACE 

 
 Rozdělen na 2 fáze– založení a vlastní vznik 

1. Založení 

 Na základě společenské smlouvy, 
zakladatelské smlouvy – více zakladatelů, 
zakladatelské listiny (veřejné listiny) – 1 
zakladatel 

 Podpisy všech zakladatelů, notářsky ověřeny, 
zakladatelská listina ve formě veřejné listiny 

 Zakladateli jak fyzické tak i právnické osoby 

 Založení na dobu určitou i neurčitou 

 



OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE VE SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ  

 

 Firma s vyznačením typu společnosti 

 Sídlo  

 Předmět podnikání 

 Jméno a bydliště zakladatelů a určení 

statutárního orgánu 

 

 základní údaje se rozšiřují podle typu společnosti 

o další údaje (např. výše základního kapitálu, 

vklad společníka, ocenění nepeněžitého vkladu) 



OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ 

VZNIK OBCHODNÍ KORPORACE 

 

2. Vznik  

 Obchodní korporace vzniká dnem zápisu do 
obchodního rejstříku 

 Návrh na zápis musí být podán do 6 měsíců po 
založení společnosti 

 Návrh podává statutární orgán nebo společníci 

 Od okamžiku zápisu do obchodního rejstříku 
může korporace aktivně právně jednat 



OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ 

VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 U osobních společností nejsou vytvářeny vnitřní 
orgány, jejich pravomoci mají samotní společníci 

 Kapitálové společnosti musí povinně vytvářet 
tyto orgány: 

1. Výkonné (valná hromada) 

2. Statutární (jednatel, představenstvo, 
statutární ředitel) 

3. Kontrolní (dozorčí rada, správní rada) 

 Pro členy těchto orgánů může platit zákaz 
konkurence 



OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ  

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

 

 Souhrn všech vkladů 

 Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i 

nepeněžitých vkladů všech společníků do 

základního kapitálu společnosti 

 Peněžitý vklad do kapitálové společnosti se splácí 

na zvláštní účet u banky – zřizuje správce vkladů 

 Vytváří se v s.r.o. a a.s. 



VKLAD SPOLEČNÍKA 

 Vyjadřuje podíl společníka na základním 

kapitálu 

 Majetek, který se společník zavazuje vložit do 

společnosti 

 Předmětem peníze nebo jiné penězi ocenitelné 

hodnoty 

 Nepeněžitým vkladem nesmí být práce nebo 

služby 

 Vklady spravuje pověřený správce vkladů 



PODÍL SPOLEČNÍKA 

 

 Míra účasti společníka ve společnosti a z ní 

plynoucí práva a povinnosti 

 Každý společník může mít pouze 1 podíl v téže 

obchodní korporaci (toto neplatí pro podíl 

komanditisty a pro účast v kapitálové 

společnosti) 

 Každý společník má také právo na podíl na zisku, 

na vypořádací podíl (při zániku účasti společníka) 

a podíl na likvidačním zůstatku (při zrušení 

společnosti s likvidací) 



OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ 

ZÁNIK OBCHODNÍ KORPORACE 

 

 Rozděluje se na 2 fáze – zrušení a vlastní zánik 

 

1. Zrušení  obchodní korporace 

a) s likvidací 

b) bez likvidace 



ZRUŠENÍ OBCHODNÍ KORPORACE  

 S LIKVIDACÍ 

 Obchodní korporace vstupuje do likvidace ke dni, 

k němuž je zrušena 

 Dochází k vypořádání majetkových nároků 

společníků 

 Vstup do likvidace se zapisuje do obchodního 

rejstříku 

 Po celou dobu likvidace dovětek u firmy „v 

likvidaci“ 

 Musí být jmenován likvidátor – statutárním 

orgánem nebo soudem 

 Je to FO a činí úkony směřující k likvidaci 



PŘÍKLADY ÚKONŮ LIKVIDÁTORA 

 Plní závazky společnosti 

 Uplatňuje pohledávky 

 Přijímá plnění 

 Zpeněžuje majetek 

 Oznamuje vstup do likvidace všem známým 
věřitelům 

 Ke dni skončení likvidace sestavuje účetní 
závěrku 

 Předkládá návrh na rozdělení likvidačního 
zůstatku 

 Do 30 dnů po ukončení likvidace podává návrh 
na výmaz z OR 



ZRUŠENÍ OBCHODNÍ KORPORACE BEZ 

LIKVIDACE 

 

 V případě přeměny obchodní společnosti – fúze, 

rozdělení nebo při změně právní formy (majetek 

přechází na právního nástupce) 



OBECNÉ DŮVODY ZRUŠENÍ OBCHODNÍ 

KORPORACE 

 

Uplynutím doby 

Dosažením účelu 

Rozhodnutím společníků nebo orgánu 
společnosti 

Rozhodnutím soudu o zrušení korporace 

Zrušením konkurzu 

Fúzí, rozdělením společnosti 



ZRUŠENÍ OBCHODNÍ KORPORACE 

ROZHODNUTÍM SOUDU 

 

 V uplynulým dvou letech se nekonala valná 
hromada 

 Nebyly zvoleny orgány, kterým skončilo funkční 
období 

 Obchodní společnost po dobu delší než 2 roky 
neprovozuje žádnou činnost 

 Obchodní společnost pozbyla oprávnění k 
podnikatelské činnosti 



ZÁNIK OBCHODNÍ KORPORACE 

 

2. Zánik  

  Obchodní korporace zaniká dnem výmazu z 

obchodního rejstříku 

 Návrh na výmaz podává likvidátor do 30 dnů po 

skončení likvidace nebo statutární orgán po 

zrušení společnosti 
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