
 
 
 

ABSTRAKT 

 

Tato rigorózní práce se zabývá komplexním pojetím platné a účinné právní úpravy 

komanditní společnosti v právním řádu České republiky. Právě vzhledem ke způsobu 

právní úpravy komanditní společnosti, který zvolil zákonodárce v českém obchodním 

zákoníku, se u této společenstevní formy objevuje řada otevřených právních otázek, 

zejména v souvislosti s rozsahem analogické aplikace právní úpravy veřejné obchodní 

společnosti a společnosti s ručením omezeným. Cílem této práce je mimo jiné tyto 

otázky vymezit a poskytnout na ně s podporou dostupné odborné literatury a dostupné 

soudní rozhodovací praxe uspokojivé odpovědi. 

Po začlenění komanditní společnosti do historických souvislostí se tato rigorózní práce 

ve svém úvodu zabývá vymezením charakteristických rysů komanditní společnosti, 

koncepcí její právní úpravy a způsobem jejího založení a vzniku včetně rozboru 

možností prohlášení její neplatnosti soudem. Následně se práce zaměřuje na vymezení 

základních právních institutů komanditní společnosti, tedy vkladů společníků, 

základního kapitálu a podílů společníků včetně způsobů s jejich nakládáním, tedy jejich 

převodem, přechodem a zastavením. Samostatná kapitola je věnována právnímu 

postavení obou druhů společníků komanditní společnosti, zákonným požadavkům na 

jejich účast ve společnosti a jejich jednotlivým právům a povinnostem vyplývajícím z 

takové účasti. Navazující kapitoly se zabývají vnitřními vztahy komanditní společnosti, 

tedy zejména pravidly obchodního vedení, statutárními orgány a konečně způsoby 

jejího zrušení a zániku. Závěrečná kapitola pak shrnuje a stručně analyzuje vybrané 

právní aspekty nové právní úpravy komanditní společnosti účinné od 1.1.2014  a 

provádí jejich srovnání s úpravou stávající. 

Tato rigorózní práce podpůrně vychází z vybrané dostupné odborné literatury a to jak z 

monografií zaměřených přímo na téma zpracované v této práci, tak i z vysokoškolských 

učebnic, komentářů k obchodnímu zákoníku, publikovaných odborných článků a 

dostupné judikatury.  
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