
Ekonomika IV. ročník 

022_Pravní formy obchodních korporací – 

veřejná obchodní společnost 





Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) 
• 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. Právě to je velkou nevýhodou této formy 
podnikání – při krachu společnosti může její spoluvlastník přijít o 
všechno, co vlastní. 

• Základní kapitál není požadován. 
 

• V případě, kdy je společníkem právnická osoba, vykonává společnická 
práva a povinnosti jí pověřený zmocněnec, kterým může být pouze 
fyzická osoba. 

 

• Firma obsahuje označení "veřejná obchodní společnost", které může být 
nahrazeno zkratkou "veř. obch. spol." nebo "v. o. s.".  

 

• Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí 
označení "a spol.". 



• Vzájemné právní poměry společníků se řídí společenskou 
smlouvou (společnost ale vznikne až ke dni zápisu do obchodního 
rejstříku). 
 

• Není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly 
společníků stejné. 
 

• Společenskou smlouvu lze měnit pouze dohodou všech 
společníků. Má-li být změnou společenské smlouvy zasahováno do 
práv společníků, je třeba ke změně souhlasu těch společníků, do 
jejichž práv se zasahuje. 

 

• Společenská smlouva obsahuje také: 
– firmu společnosti, 

– předmět podnikání společnosti nebo údaj, že byla založena za účelem 
správy vlastního majetku,  

– určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě 
právnické osoby názvu (dále jen "jméno") a bydliště nebo sídla. 



• K rozhodování ve všech věcech společnosti je zapotřebí souhlasu 
všech společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak. 

 

• Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci, kteří 
splňují požadavky. Společenská smlouva může určit, že statutárním 
orgánem společnosti jsou pouze někteří společníci, kteří splňují 
požadavky. 

 

• 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. 

 

• Každý společník je oprávněn domáhat se u soudu za společnost 
proti jinému společníkovi náhrady újmy, kterou společnosti 
způsobil. 

 

 



• 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. 

 

• Společník může do společnosti přistoupit nebo ze společnosti 
vystoupit změnou společenské smlouvy. 

 

• Přistoupivší společník ručí i za dluhy společnosti vzniklé před jeho 
přistoupením. 

 

• Po zániku účasti ve společnosti ručí společník jen za ty dluhy 
společnosti, které vznikly před zánikem jeho účasti. 



• Společník nemůže po společnosti požadovat, aby mu byl 
vyplacen podíl nebo aby bylo mezi společníky rozděleno jmění. 

 

• Zisk a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem. 

 

• Veřejná obchodní společnost může fúzovat s jinou veřejnou 
obchodní společností nebo s komanditní společností. 

 

 



Zrušení a zánik 
 
• Společnost se ruší: 

– smrtí společníka (NE pokud jeho podíl převzal dědic a zůstanou aspoň 2 
společníci) 

– zánikem právnické osoby, která je společníkem (NE pokud podíl přejde na 
zástupce a zůstanou alespoň 2 společníci) 

– byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, výpovědí společníka. Výpověď 
musí být podána nejméně 6 měsíců před uplynutím účetního období 

– navrhne-li společník, aby soud společnost zrušil z důležitých důvodů 
– prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo 

zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu z důvodu nedostatku majetku 
– postižením podílu některého společníka nebo vydáním exekučního příkazu 
– zbavením způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků. Ten 

ukončí svoje působení ve společnosti a ostatní musí do 3 měsíců od této 
skutečnosti změnit společenskou smlouvu nebo společnost vstoupí do 
likvidace 

– přestane-li být společník bezúhonný 



• Společnost ale zanikne až ke dni výmazu z obchodního 
rejstříku. 



Zdroje: 
 
• Švarcová, J. a kol. Ekonomie – stručný přehled, 2012/2013. Zlín, CEED 2011 

• Holman R., Pospíchalová D., Úvod do ekonomie pro střední školy. Praha, C. H. Beck 2012 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88 

• www.akcelerace-praha.cz/upload/files/.../pravni_formy_podnikani_8s.pd... 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_obchodn%C3%ADch_korporac%C3%ADch 

• http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304#cast1 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Not%C3%A1%C5%99 

• http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/spolecnost-s-rucenim-omezenym-od-roku-2014-43857.html 

• http://www.smartcompanies.cz/aktuality/zakon-o-obchodnich-korporacich-2.-dil-545/ 

• http://www.smartcompanies.cz/aktuality/zakon-o-obchodnich-korporacich-3.-dil-555/ 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie 
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