
Ekonomika III. ročník 

023_Pravní formy obchodních korporací –  

komanditní společnost 





Komanditní společnost (k. s.) 
Založení 

• Může být založena pouze za účelem společného podnikání, 
alespoň 2 osobami, z nichž nejméně jedna bude 
komplementářem (ručí celým svým majetkem) a jedna 
komanditistou (ručí do výše svého nesplaceného vkladu v 
obchodním rejstříku). 

• Společenská smlouva musí obsahovat: 
– firmu a sídlo společnosti 

– identifikaci společníků (kdo je komplementář a kdo komanditista) 

– předmět podnikání 

– označení „komanditní společnost“ (i ve zkratkách – k.s. nebo kom. spol.) 

– výši vkladu komanditistů, výši splaceného vkladu 
 

• Min. vkladová povinnost je 5 000 Kč, a to jen komanditistů. 

 



• Komanditní společnost je právnická osoba, zákon o obchodních 
korporacích ji řadí mezi osobní obchodní společnosti, avšak 
vykazuje některé rysy kapitálové společnosti, zejména v tom, že 
část jejích společníků – komanditisté – má vkladovou povinnost, 
ručí za závazky společnosti v omezeném rozsahu a nepodílejí se 
osobně na řízení společnosti.  

 

• Proto se někdy označuje také jako společnost smíšená. Může být 
založena za účelem podnikání nebo za účelem správy vlastního 
majetku.  

 

• Na úpravu komanditní společnosti se podpůrně používají 
ustanovení o veřejné obchodní společnosti. 

 



• K. s. nemusí tvořit povinné vklady, základní kapitál ani rezervní 
fond (základní kapitál je tvořen vklady komanditistů, ale nezapisuje 
se do obch. rejstříku).  

 

• Statutárním orgánem jsou komplementáři.  

• Komanditní společnost nepodléhá dani z příjmu. 
 

• Zisk se nejprve rozděluje na část, která patří komplementářům, a 
na část, která patří společnosti. Postup je stanoven ve společenské 
smlouvě, jinak se dělí na polovinu. 

 

• Jestliže společnost vykazuje ztrátu, rozdělí se mezi 
komplementáře rovným dílem, pokud není ve společenské 
smlouvě stanoveno jinak. Komanditisté se musí dělit o úhradu 
ztráty jen, pokud je to stanoveno ve společenské smlouvě. 



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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