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Osobní společnosti
1. Veřejná obchodní společnost
(veř. obch. spol., v.o.s.)
 je společnost , ve které alespoň 2 osoby
podnikají pod společnou firmou a ručí za
závazky společnosti společně a nerozdílně
celým svým majetkem.

V.O.S.
•
•
•
•

Je založena alespoň dvěma osobami (FO,PO)
Ručení neomezené a solidární
Vklad – není předepsán
Statutární orgán je každý ze společníků (všichni mohou zastupovat
společnost a podepisovat za ni smlouvy)
• Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, stejně tak ztráta
• Pozn. :
Vstoupit do společnosti nebo vystoupit je možné na základě změny
společenské smlouvy, ovšem ve společnosti musí zůstat alespoň 2 společníci.
Smrtí společníka dochází ke zrušení a zániku společnosti (pokud dědictvím
nepřecházejí práva na dědice).
Pro společníky platí zákaz konkurence v oboru. (nesmí mít zároveň jinou firmu
se stejným předmětem podnikání).

Příklad
• Kaufland Česká republika v.o.s. je českou
obchodní společností, Řetězec hypermarketů
nabízí široký sortiment potravin, drogistického
a spotřebního zboží. Nabídka sahá od výrobků
vlastních značek K-Classic a K-Purland, přes
značkové zboží, bioprodukty
až k regionálním potravinám,

Osobní společnosti
2. Komanditní společnost
(kom. spol., k.s.)
•
Zakládají ji dvě skupiny společníků – komplementáři a
•
komanditisté.
•
Komplementáři ručí neomezeně.
•
Komanditisté ručí do výše svého vkladu.
Minimálně jeden komplementář a jeden komanditista zakládají.
Pozn. : Komanditní společnost je výhodná zejména pro začínající
podnikatele ty, kteří nechtějí zakládat společnost sami a zároveň
nedisponují počátečním kapitálem

Pro tuto společnost je typické:
• Vklad : minimální vklad je předepsán pouze pro komanditisty,
činí 5 000 Kč.
• Účast na řízení – pouze komplementáři = Stat.org.
• Zákaz konkurence v oboru – komplementáři
• Zisk se dělí na část připadající společnosti a část připadající
komplementářům (poměrem stanoveným ve spol.smlouvě).
Část zisku, která připadla společnosti se po zdanění rozdělí
mezi komanditisty, podle smlouvy.
Pozn. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři
rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak.
Komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty,
stanoví-li tak společenská smlouva.

Příklad
• Prima, komanditní společnost
• www.prima-kromeriz.cz
• Nabídku naší firmy tvoří zemědělská
a stavební technika - traktory a kombajny
CASE IH, dopravní technika - přívěsy a návěsy
ANNABURGER, manipulační technika nakladače MERLO, sklízecí technika CLAAS,
kukuřičné adaptéry GERINGHOFF. Vše včetně
servisu, dodávky náhradních dílů, pronájmu
techniky, firemního financování.

Použité zdroje
• Veškeré použité obrázky (kliparty) pocházejí ze sady Microsoft Office
2010.
• Citace:
• AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 3.1.2013]. Dostupný na
WWW: http://www.firmy.cz/detail/221319-kaufland-ceska-republikapraha-krc.html?source=fhint
• AUTOR NEUVEDEN.www.seznam.cz [online]. [cit. 3.1.2013]. Dostupný na
WWW: http://www.firmy.cz/detail/260164-prima-kromeriz.html
• Jena Švarcová a kolektiv: Ekonomie, stručný přehled, CEED Zlín, ISBN 97880-903433-7-5
• Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.
Miroslava Čížková
• Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

