
Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích 

Úvodem 

Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů a všichni vlastníci mají rovnocenné 

právní postavení. To znamená, že žádný vlastník nemá preferenci, speciální práva. To je velmi 

důležité, protože za socialismu bylo vlastnické právo státu postavené jako nadřazené nad ostatními 

vlastníky. 

 Od 1.1.2014 jsou základní právní normy pro podnikatele nový občanský zákoník a zákon o 

obchodních korporacích. Také smlouvy od roku 2014 upravuje občanský zákoník (část čtvrtá – 

relativní majetková práva). 

 Podnikatelé mohou podnikat samostatně jako fyzické osoby – v tom případě postačí zřízení 

živnosti dle živnostenského zákona, podnikatel za závazky své firmy ručí neomezeně i celým osobním 

majetkem. V praxi je ovšem často výhodnější, pokud několik podnikatelů spojí síly a kapitál a 

podnikají společně – zde využijí možnosti, které jim k tomu dává občanský zákoník, a především 

zákon o obchodních korporacích, které upravují vznik a podnikání právnických osob. Založením 

právnické osoby také podnikatelé snižují rizika svého podnikání, protože v některých případech 

(společnost s ručením omezeným a akciová společnost) společníci ručí za závazky firmy omezeně 

nebo vůbec ne. Vše důležité o zakládání a podnikání právnických osob se naučíte v této kapitole. 

 Našim úkolem teď bude přiblížit si části občanského zákoníku týkající se podnikání a 

právnických osob ziskového sektoru, vybrané druhy smlouv mezi podnikateli navzájem a mezi 

podnikatelem a spotřebitelem si přiblížíme v jiných kapitolách. 

 

Obecná ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k podnikání 

- Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. Je tedy způsobilá mít práva a 

povinnosti až po svém vzniku. Zakládání právnické osoby má dvě fáze – ustavení a vznik (podrobněji 

viz dále), a stejně tak ukončení činnosti právnické osoby má dvě fáze – zrušení a zánik (podrobněji viz 

dále). Vznik a zánik se zapisuje do veřejného rejstříku (podrobněji viz dále). 

 

- Definice podnikatele: 

Podnikatel samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským 

nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 

 Nepřipomíná vám tato definice něco? Ale jistě – definice podnikatele (dle občanského 

zákoníku) má stejné charakteristiky jako definice živnosti (dle živnostenského zákona). 

 Kdo jsou podnikatelé dle občanského zákoníku: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku (obchodní společnosti, družstva, a jiné právnické osoby, 

kterým to ukládá zákon, fyzické osoby se zapisují povinně pouze v některých případech), 



b) osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností 

(živnostníci) či při samostatném výkonu svého povolání (jiné než živnostenské oprávnění mají 

auditoři, lékaři apod.), se považuje za podnikatele pro účely ochrany spotřebitele. 

 Podnikatele dle bodu b) již znáte z kapitoly věnované živnostenskému zákonu. Tito 

podnikatelé podnikají jako fyzické osoby a ručí za závazky své firmy celým osobním majetkem. V bodě 

a) máte uvedeny podnikatele právnické osoby a těm se budeme věnovat nyní. Jako první rozlišovací 

znak si všimněte, že tito podnikatelé musí být zapsáni v obchodním rejstříku. Tento rejstřík vedou 

příslušné soudy a liší se svým charakterem od živnostenského rejstříku, který vedou živnostenské 

úřady a který již znáte. Více informací získáte dále v samostatné části. 

 

- Obchodní firma 

Obchodní firma (dále jen „firma“) je jméno (název), pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního 

rejstříku. 

 Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. 

 Pokud fyzická osoba není zapsaná v obchodním rejstříku, právní úkony je povinna činit pod 

svým jménem a příjmením. 

1. Firmou fyzické osoby je její jméno a příjmení (dále jen „jméno“). Firma fyzické osoby může 

obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, vztahující se zpravidla k této 

osobě nebo druhu podnikání. Příkladem je firma Ferdinand Večerka, popřípadě, pokud bude ve 

městě více podnikatelů téhož jména, je možné připojit dodatek Ferdinand Večerka – truhlář. 

2. Firmou právnické osoby je jméno, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Součástí firmy 

právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu (například Kaufland, v.o.s.; BILLA, spol. s 

r.o.; Globus ČR, k.s.; Delvita, a.s.; Jednota Kladno, družstvo; apod.). 

 Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí vzbuzovat klamnou 

představu o podnikateli nebo předmětu podnikání. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek 

označující právní formu. U fyzické osoby postačí zpravidla k odlišení uvedení jiného místa podnikání. 

 

- Obchodní závod (dřívější pojem podnik nebyl v NOZ kodifikován) a sídlo podnikatele 

 Organizovaný soubor jmění, který vytvořil podnikatel a slouží k provozování jeho činnosti. 

Sídlo podnikatele je adresa zapsaná do obchodního rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako 

podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě 

kde má bydliště. 

 

 

 



- Jednání podnikatele 

Za firmu nemůže jednat kdokoliv. Není praktické, aby ve firmě veškeré věci zařizoval jediný člověk, 

proto je důležité určit, kdo a co ve firmě smí rozhodnout. Tyto kompetence by měl znát i obchodní 

partner firmy, aby nedojednal smlouvu, kterou podepíše nekompetentní člověk a smlouva nebude 

platná. 

a) Fyzické osoby (např. živnostníci) jednají osobně, nebo za ně jedná zplnomocněný zástupce. 

b) Právnické osoby jednají prostřednictvím statutárních orgánů (jednatel, představenstvo apod., 

podrobněji uvedeno dále), nebo prostřednictvím zástupce. Členem statutárního ani jiného orgánu 

právnické osoby nemůže být osoba, na jejíž majetek byl prohlášen úpadek, nebo která vykonávala 

činnost jako člen statutárního či jiného orgánu právnické osoby, na kterou byl prohlášen konkurz. 

Tento zákaz trvá po dobu tří let. 

 Členové statutárních orgánů jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného 

hospodáře a zachovávat mlčenlivost o informacích, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 

způsobit firmě škodu. Nový občanský zákoník výrazně zvyšuje odpovědnost členů statutárních 

orgánů, včetně možnosti, kdy až dva roky zpět po zahájení insolvenčního řízení může být po nich 

požadováno vrácení peněžních výplat. Jednání a zastupování (plné moci apod.) je upraveno občan-

ským zákoníkem. 

 Prokura = zvláštní plná moc 

1. zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům (kromě prodeje nemovitostí), 

2. lze ji udělit jen fyzické osobě (spolumajiteli nebo zaměstnanci firmy), 

3. prokurista musí být zapsán v obchodním rejstříku, jinak je prokura neplatná, 

4. v praxi bývá prokurista druhým nejdůležitějším mužem firmy (hned za ředitelem), protože může 

podepisovat bankovní operace, většinu smluv atd. V nepřítomnosti ředitele jej zastupuje. 

 

- Obchodní tajemství 

Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních 

kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém 

zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. 

 Tento paragraf úzce souvisí s částí věnovanou nekalé soutěži viz dále. 

 

- Obchodní rejstřík 

Nový občanský zákoník pracuje s pojmem „veřejné rejstříky“, protože od ledna 2014 nastala účinnost 

zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a ten zahrnuje velkou skupinu veřejných 

rejstříků, které jsou centrálně vedeny rejstříkovými soudy a dostupné veřejně na internetu. Mezi 

veřejné rejstříky patří: spolkový rejstřík (evidence spolků), nadační rejstřík, rejstřík ústavů (pojem 



ústav zavedl nový občanský zákoník viz kapitola o neziskovém sektoru), rejstřík společenství vlastníků 

jednotek (pokud má obytný dům více než 5 bytů, musí jejich majitelé povinně vytvořit společenství 

vlastníků a zapsat se do rejstříku), obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. 

 Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající 

se podnikatelů nebo organizačních složek jejich obchodních závodů, o nichž to stanoví zákon (do 

rejstříku se o právnické osobě zapíše alespoň den jejího vzniku, den jejího zrušení s uvedením 

právního důvodu a den jejího zániku, jakož i název, adresa sídla a předmět činnosti, jména a adresa 

bydliště každého člena statutárního orgánu). Obchodní rejstřík je veden soudem určeným k tomu 

zvláštním právním předpisem (dále jen „rejstříkový soud“), prozatím jsou to krajské soudy. Zveřejňo-

ván je v Obchodním věstníku – periodicky vycházející specializované noviny, nyní dostupné i na 

internetu (např. portál. gov.cz). Vy už znáte ze živnostenského zákona živnostenský rejstřík (tam se 

zapisují udělená živnostenská oprávnění), který má funkci především evidenční. Obchodní rejstřík má 

funkci konstitutivní – zápisem do něj vznikají právnické osoby (např. akciová společnost, družstvo a 

další právní formy podnikání viz dále). Pro právnické osoby je zápis do obchodního rejstříku povinný. 

Zapisovat se do něj mohou i fyzické osoby, pro ty ovšem zápis do obchodního rejstříku funkci 

konstitutivní neplní (fyzickým osobám stačí k podnikání živnostenské oprávnění) a ve většině případů 

ani není tento zápis povinný. Obchodní rejstřík je svým charakterem významnější, než rejstřík 

živnostenský (je to vidět již z toho, že je veden soudy). Dozvíte se z něj např. jména společníků, výši 

jejich podílů ve firmě, velikost základního kapitálu firmy, sídlo firmy a mnohé další charakteristiky. V 

zájmu průhlednosti a rychlejší ověřitelnosti informací o obchodních partnerech je obchodní rejstřík 

od roku 1998 veřejně přístupný na internetu – www.justice.cz (server ministerstva spravedlnosti) 

nebo www.mfcr.cz (server ministerstva financí a jeho automatizovaný registr ekonomických subjektů 

ARES). Formuláře na zápis do obchodního rejstříku najdete na www.justice.cz. 

 Do obchodního rejstříku se zapisují: 

1. obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, o nichž to stanoví zákon, 

2. zahraniční osoby a jejich závody či odštěpné závody, 

3. fyzické osoby – fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která je podnikatelem 

se zapíše do obchodního rejstříku povinně (viz dále) nebo na vlastní žádost, tedy dobrovolně 

(například pokud chce ustanovit ve své firmě prokuristu). 

 Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapisuje do obchodního rejstříku povinně, jestliže 

- výše jejích výnosů nebo příjmů dosáhla v průměru za dvě po sobě jdoucí účetní období částku 120 

milionů Kč, 

- pokud jí to ukládá zvláštní předpis.  

 Přesný výčet osob, oprávněných podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, a povinných 

údajů upravuje zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, účinný od 1.1.2014. Do 

obchodního rejstříku se zapisují zejména: obchodní firma (jméno), sídlo, IČ, předmět podnikání, 

právní forma podnikání, statutární orgány, prokura, základní kapitál, vklady společníků atd. 

Podnikatel má povinnost zapsat do obchodního rejstříku skutečné sídlo nebo místo podnikání, odkud 

je firma řízena. Nesmí se proto stát, že věřitelé nenajdou dlužníka na oficiální adrese firmy. Pod-

http://www.justice.cz/


nikatel se také nebude moci odvolávat na to, že reklamace nebyla včas a správně uplatněna, jestliže 

byla doručena do oficiálního sídla firmy. 

 Kromě evidence povinných údajů je součástí agendy obchodního rejstříku také sbírka listin, 

které podnikatelé povinně dokládají – zakladatelské dokumenty a jejich pozdější změny, rozhodnutí o 

volbě nebo jmenování, odvolání nebo jiném ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgánem 

nebo jeho členem, likvidátorem, konkursním správcem, nuceným správcem anebo vedoucím 

organizační složky závodu, výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, 

rozhodnutí soudu vydaná podle zákona o konkursu a vyrovnání, smlouva o převodu podniku nebo 

jeho části, smlouvu o nájmu podniku nebo jeho části. Je to hrůza pojmů, viďte, ale bez jejich znalosti 

prostě podnikat nelze. Budeme se je učit v kapitole o zakládání a rušení obchodních korporací, v 

kapitole o účetnictví a dalších. Ve sbírce listin musejí být uloženy podpisové vzory oprávněných osob. 

 

- Účetnictví podnikatelů 

Podnikatelé vedou účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem (zákon o 

účetnictví), který v paragrafu 1 říká: 

a) Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku vedou povinně účetnictví, 

b) Fyzické osoby s obratem nad 25 milionů vedou povinně účetnictví, 

c) Ostatní podnikatelé mohou vést účetnictví dobrovolně nebo vedou daňovou evidenci podle zákona 

o dani z příjmu. 

 Zákon o účetnictví (poslední novela k 1.1.2004) také upravuje pojem účetní období: 

1. Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak. 

Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem (například pro 

zemědělce je vhodným hospodářským rokem období od sklizně do sklizně). Chce-li podnikatel 

používat jako účetní období hospodářský rok, musí požádat tři měsíce předem o souhlas příslušného 

správce daně. Změna účetního období je i změnou zdaňovacího období. 

2. Při přechodu na jiné účetní období může být délka účetního období delší nebo kratší než 12 měsíců 

(například 5 měsíců nebo 17 měsíců). Zde si podnikatel volí a tato volba má vždy své výhody i 

nevýhody (podrobněji viz účetnictví a dopady do daní, odepisování dlouhodobého majetku apod.). 

3. Při vzniku a zániku obchodních společností (netýká se přeměn) může být účetní období delší než 12 

měsíců, maximálně však 15 měsíců, popřípadě může být účetní období kratší než 12 měsíců. 

4. V případě přeměn obchodních společností (s výjimkou změny právní formy) je zavedeno účetní 

období, které může být kratší než 12 měsíců či neomezeně delší než 12 měsíců. 

 Od roku 2001 firma vyrábějící ozdoby na velikonoce může zažádat svého správce daně o 

schválení účetního období od prvního května (kdy už je vyprodaná ze zásob staré sezóny, má peníze 

na zaplacení daní a začíná vyrábět pro novou sezónu) do 30. dubna následujícího roku, tedy 12 po 

sobě následujících měsíců. Změna v účetním období ovlivní řadu věcí – odepisování dlouhodobého 

majetku, inventarizace majetku, přiznávání a placení daně z příjmu a řadu dalších aktivit souvisejících 



s uzavřením účetního období, které se naučíme v dalších kapitolách. Při uzavření účetnictví za účetní 

období je sestavena účetní závěrka (naučíme se v kapitole věnované účetnictví). 

 Vybraní podnikatelé musí mít účetní závěrku a výroční zprávu ověřenou auditorem. Platí to 

pro akciové společnosti, družstva a společnosti s ručením omezeným v případě, když v předchozím a 

běžném roce překročí úhrn aktiv z rozvahy 40 mil. Kč nebo mají čistý obrat vyšší než 80 mil. Kč nebo 

mají průměrný přepočtený stav zaměstnanců vyšší než 50 (viz zákon o účetnictví). Auditor je 

odborník na účetnictví, který má právo ověřit správnost účetnictví a firmě v závěrečné zprávě 

vytknout, které věci nezaúčtovala správně. Auditor je poradce a neuděluje pokuty – ty může na 

základě své vlastní provedené kontroly předepsat pracovník finančního úřadu (státní zaměstnanec). 

 

- Hospodářská soutěž 

Účastníci hospodářské soutěže (soutěžitelé) mají právo rozvíjet svou činnost v zájmu dosažení 

hospodářského prospěchu, nesmí ale soutěž zneužívat (nekalá soutěž) ani účast jiných v hospodářské 

soutěži omezovat (vznik monopolů apod.) Hospodářskou soutěž bychom mohli přirovnat k pojmu, 

který už znáte, a to je pojem konkurence. 

 Zneužití účasti v hospodářské soutěži: 

a) nekalá soutěž, 

b) nedovolené omezování hospodářské soutěže. 

 Ad a) nekalou soutěž definuje a upravuje přímo občanský zákoník. Jedná se o: 

- klamavou reklamu, 

- klamavé označování zboží a služeb, 

- vyvolávání nebezpečí záměny, 

- parazitování na pověsti závodu, výrobků a služeb, 

- podplácení, 

- zlehčování, 

- srovnávací reklama, 

- porušení obchodního tajemství, 

- dotěrné obtěžování 

- ohrožení zdraví spotřebitelů a životního prostředí. 

 Jako novější jsou zařazeny paragrafy o srovnávací reklamě a o dotěrném obtěžování 

(především u rozesílání reklam na elektronickou adresu příjemci, který si to zjevně nepřeje). 

Srovnávat se v reklamě se svou konkurencí můžete, pokud splníte následující podmínky: 



- reklama není klamavá, 

- srovnává zboží uspokojující stejné potřeby nebo sloužící k témuž účelu, 

- srovnává objektivně, ověřitelně a jen podstatné znaky, 

- nezlehčuje konkurenci, 

- nenabízí zboží napodobující konkurenci. 

 Ad b) nedovolené omezování hospodářské soutěže je upraveno zákonem o ochraně 

hospodářské soutěže 

zakazuje: 

- dohody soutěžitelů omezující hospodářskou soutěž (kartelové dohody o cenách, tržních teritoriích 

apod.) 

- dohody o sloučení soutěžitelů vedoucí k omezení konkurence (sloučení soutěžitelů podléhá 

schválení Úřadem na ochranu hospodářské soutěže pouze v případě, když soutěžitelé dosáhli na 

českém trhu čistého obratu více než 1,5 miliardy Kč, týká se tedy pouze velkých firem); 

- zneužití monopolního nebo dominantního postavení soutěžitelů. 

 Zákon definuje pojmy horizontální a vertikální dohody mezi soutěžiteli, v ČR funguje tzv. 

kartelový rejstřík, kde Úřad na ochranu hospodářské soutěže eviduje povolené výjimky a podmínky za 

nichž byly uděleny. V principu platí, že není trestné být monopolem (každá firma se přirozeně snaží 

být největší na trhu), ale je trestné svého výsadního postavení zneužívat na úkor ostatních 

soutěžících na trhu. Čítankovým příkladem je firma Microsoft – v proběhlém soudním procesu jí 

nebylo vyčítáno, že je první na svém trhu, ale to, že záměrně vytváří programy, které jsou s ostatními 

produkty na trhu nekompatibilní, a tím brání ostatním softwarovým firmám v jejich podnikání. 

 Zákon o ochraně hospodářské soutěže se také nazývá protimonopolní zákon a je nástrojem v 

rukou Úřadu pro hospodářskou soutěž v případech selhání trhu. Na úrovni EU dohlíží nad ochranou 

hospodářské soutěže jeden z komisařů Evropské komise. 

 

Obchodní společnosti a družstva dle zákona o obchodních korporacích 

Obchodní společnosti jsou právnickými osobami založenými za účelem podnikání. Obchodní 

společnosti členíme: 

I. osobní 

- veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol., v. o. s.), 

- komanditní společnost (kom. spol., k. s.), 

II. kapitálové 

- společnost s ručením omezeným ( spol. s r. o., s. r. o.), 



- akciová společnost (akc. spol., a. s.). 

 V souladu s právem EU po našem vstupu do EU také: 

- evropská společnost, 

- evropské hospodářské zájmové sdružení. 

 Právnické osoby jsou povinny uvádět typ společnosti jako součást své obchodní firmy (názvu). 

Zkratky jsou oficiálně povoleny zákonem o obchodních korporacích a jiné používat nelze. U zkratek 

pozor na tečky – studenti je rádi pletou především u spol. s r.o. 

 Zakladatelé: 

- osoby fyzické i právnické (společnost mohou založit např. dva živnostníci, nebo tři akciové 

společnosti, nebo živnostník a společnost s ručením omezeným atd.); 

- fyzická nebo právnická osoba může být společníkem s neomezeným ručením (tedy ručení i osobním 

majetkem) pouze v jedné společnosti. 

 Charakteristické rysy: 

a) osobní společnosti 

- neomezené solidární ručení společníků za závazky společnosti (neomezené ručení znamená ručení i 

osobním majetkem a solidární ručení znamená, že kterýkoliv ze společníků může být vyzván, aby 

uhradil všechny dluhy společnosti a je už jeho věcí, jak s ostatními společníky vyřeší své vyrovnání). 

Solidární ručení neznamená, že všichni ručí stejným dílem; 

- osobní účast společníků na řízení společnosti (proto nemají tyto společnosti předepsány statutární 

orgány); 

- nemají ze zákona předepsán minimální základní kapitál společnosti. 

b) kapitálové společnosti 

- omezené nebo žádné ručení společníků za závazky společnosti, 

- osobní účast společníků na řízení není vyžadována, 

- kapitálovou společnost může založit jediný zakladatel nebo může mít jediného společníka v 

důsledku soustředění všech podílů v jeho rukou; 

- jsou stanoveny zásady tvorby statutárních orgánů společnosti; 

- zákon ukládá vložit minimální základní kapitál a tvořit rezervní fond. 

 Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení jsou upraveny zvláštním 

zákonem. 

 



Zahájení podnikání 

Pokud jsme si vybrali některou právní formu obchodní společnosti, povězme si, jak probíhá podnikání 

této právnické osoby. Zahájení podnikání je dvoustupňové: 

1. ustavení (založení) obchodní společnosti (sepsání smlouvy mezi společníky), 

2. vznik obchodní společnosti (zápis do obchodního rejstříku). 

založení po 2. vznik (zápis do obchod. rejstříku) – začátek podnikání práv. osoby: max. 6 měsíců 

 1) Založení společnosti má povinně písemnou podobu: 

1. společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky a notářsky ověřenou, 

2. zakladatelskou listinou notářsky ověřenou (připouští-li zákon, že společnost může založit jediný 

zakladatel) 

 Občanský zákoník ukládá vydání stanov společnosti, pokud je zakládána více zakladateli. 

Stanovy podrobněji upravují vztahy mezi společníky, především podíly na zisku a úhrady případné 

ztráty firmy. 

 Založená obchodní společnost ještě nesmí vstupovat do právních vztahů (ještě nemá právní 

osobnost), protože z právního hlediska začne existovat až po zápisu do obchodního rejstříku. Veškeré 

právní úkony učiněné v mezidobí od založení do vzniku právnické osoby jsou tedy činěny jednotlivými 

společníky pouze jako fyzickými osobami a s neomezeným ručením. V tomto mezidobí také firma 

musí vyřídit potřebná živnostenská oprávnění dle živnostenského zákona, aby je přiložila k žádosti o 

zápis do obchodního rejstříku. 

 2) Vznik společnosti: 

- dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku, 

- návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců od založení společnosti. Pokud 

to zakladatelé nestihnou, pohlíží se na to, jako by odstoupili od společenské smlouvy o založení 

korporace. 

 Důležité pojmy související se založením obchodní společnosti: 

I. základní kapitál = peněžní vyjádření souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů jednotlivých 

společníků. 

- jako vklad můžete dát do společnosti vše, co se dá penězi ocenit a dá se to využít pro dané 

podnikání. Budovy, stroje, cenné papíry, know-how, vynález, autorská práva, nebo také pohledávku 

(někdo vám dluží peníze). V případě, že společník vkládá do základního kapitálu pohledávku, ručí za 

její dobytí (ručí za to, že daný dlužník tyto peníze skutečně firmě uhradí) až do výše ocenění této 

pohledávky. Pokud vkládáte do firmy něco jiného než peníze, musíte mít písemné znalecké ocenění, v 

některých případech i od dvou nezávislých znalců. 

povinně se vytváří u komanditní společnosti, s.r.o. a a.s., 



- základní kapitál je součástí vlastního kapitálu firmy (tuto informaci využijete v účetnictví), 

- výše se zapisuje do obchodního rejstříku (je tedy veřejně známá); 

II. podíl společníka = podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a 

povinnosti. 

III. rezervní fond = kapitálové obchodní společnosti již nejsou povinné vytvářet rezervní fond. Výjimku 

tvoří speciální rezervní fond vytvářený u akciové společnosti, která má ve svých aktivech v rozvaze (v 

účetním výkazu svého majetku) uvedeny vlastní akcie – speciální rezervní fond je pak svou výší roven 

sumě těchto vlastních akcií evidovaných v aktivech rozvahy. 

IV. V novém občanském zákoníku i v zákonu o obchodních korporacích je velký prostor věnován 

problematice vztahů mezi členem statutárního orgánu obchodní korporace a touto korporací. Oba 

zákony směřují k posílení odpovědnosti top managementu firem včetně ručení členů orgánu při 

úpadku obchodní korporace – mezi kapitálovou společností a členem jejího orgánu musí být sepsána 

písemná smlouva o výkonu funkce včetně údajů o odměňování, kterou schvaluje nejvyšší orgán 

společnosti. 

 Společnosti vznikají, fungují, spojují se, rozdělují, přeměňují, prodávají a zanikají. Je důležité s 

tímto postupem počítat a již při zakládání společnosti znát možná rizika a výhody jednotlivých forem 

společností. Osobní obchodní společnosti jsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, proto bývá 

těžké takovou společnost prodat. Jsou vhodné především pro menší rodinné firmy. Jejich výhodou je 

podnikání bez povinného počátečního vkladu. Kapitálové obchodní společnosti nejsou vázány na 

konkrétní zakladatele, podíly v nich lze obvykle snadno prodat. Je potřeba, aby podnikatel si tuto 

skutečnost od počátku uvědomoval a cílevědomě pracoval na zvyšování nejen zisku, ale i hodnoty 

firmy jako takové (cenu firmy tvoří hmotné i nehmotné prvky, dobré jméno, podíl na trhu, 

propracovaná distribuční síť atd.). Vězte, že nadpoloviční většina kapitálových obchodních 

společností do tří let mění své majitele, slučuje se s jinými firmami atd. 

 

- Přeměny společnosti 

Společnosti mohou být přeměněny (to znamená, že pokračují dále v podnikatelské činnosti, ovšem v 

jiné podobě): 

a. fúzí (sloučení dvou či více firem do jedné), 

b. rozdělením (z jedné firmy vzniknou dvě či více právně samostatných firem). Novou formou 

rozdělení je tzv. odštěpení, kdy nedojde k zániku rozdělované společnosti, 

c. změna právní formy společnosti (pokud to umožňuje zákon). 

 Pro více informací o konkrétních podmínkách přeměn obchodních korporací nahlédněte do 

zákona 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění posledních novel. V 

některých případech nemusí být fůze dobrovolná – hovoříme o nepřátelském převzetí, kdy silnější 

firma nakoupí kontrolní balík akcií svého konkurenta a učiní nabídku na převzetí dle zákon 104/2008 

Sb. o nabídkách na převzetí ve znění posledních novel. 



 To jsou ty lepší vyhlídky života firmy. Velmi reálná je však i hrozba zániku firmy – 

podnikatelský záměr se nemusí zdařit a podnikatelé dobrovolně činnost firmy ukončí, nebo (v horším 

případě) je firma předlužená a spadne do úpadku (bankrotuje). V USA je statisticky ověřeno, že 

úspěšný je pouze jeden z osmi podnikatelských plánů (a Američané jsou synonymem dobrých 

podnikatelů s vysokou účinností vloženého kapitálu), šance na zánik firmy je proto velmi vysoká. 

Pojďme se podívat na právní stránku ukončení podnikání v obchodních společnostech. 

 

- Ukončení podnikání 

Ukončení podnikání je u právnických osob také dvoustupňové: 

1. zrušení obchodní společností (s likvidací, bez likvidace, insolvenční řízení a úpadek), 

2. zánik obchodní společnosti (výmaz z obchodního rejstříku). 

 

 2. čas neomezen (i několik let), 3. ukončení zrušení, 4. zánik (výmaz z obch. rejstříku) 

 1) Zrušení obchodní společnosti: 

zrušení předchází zániku společnosti, je obdobím vypořádání právních závazků firmy a může mít 

několik forem: 

a) s likvidací 

- neexistuje právní nástupce (firma ukončením likvidace přestane existovat), 

- statutární orgány jsou nahrazeny likvidátorem. Likvidátor je jmenován statutárními orgány 

společnosti nebo soudem, 

- vstup do likvidace je zapsán v obchodním rejstříku (je tedy veřejně znám, aby se věřitelé přihlásili o 

své pohledávky a ostatní firmy věděly, že s danou firmou již obchody nemá smysl provádět), 

- zjistí-li likvidátor, že je společnost v úpadku (předlužená, neschopná dostát závazkům), podá 

insolvenční návrh. 

b) bez likvidace – existuje právní nástupce (sloučení firem, prodej firmy, rozdělení firmy apod.), 

majetek přechází na právního nástupce. Firma udělá účetní závěrku (naučíte se v účetnictví), tím 

vyčíslí svůj majetek, závazky a pohledávky, které převezme nástupnická firma. Původní firma zaniká. 

c) řešením úpadku – věřitelé firmy mohou na základě zvláštního zákona (insolvenční zákon platný od 

1.1.2008) podat k soudu návrh na řešení úpadku dlužníka. V případě prohlášení konkurzu je majetek 

firmy rozprodán a ze získaných peněz jsou hrazeny dluhy (zcela nebo částečně, protože předlužená 

firma mívá více závazků než majetku, a navíc při rozprodávání majetku často nedosáhneme tržní 

cenu, ale musíme prodávat pod cenou). O tom, které dluhy budou částečně uhrazeny, rozhoduje 

insolvenční soud. Soudní řízení je však časově náročné a výsledek je pro věřitele nejistý. 



 Insolvenční zákon platí od 1. ledna 2008 a jeho plné znění a podrobné informace o něm 

najdete na http://insolvencni-zakon.iustice.cz . Zákon je určen hlavně k tomu, aby bylo dosaženo 

poměrného uspokojení věřitelů prodejem majetku dlužníka a uspořádání majetkových poměrů 

dlužníka v úpadku. Tato právní norma je poměrně složitá. Její aplikaci v praxi se věnuje část právnické 

veřejnosti. Uvedeme si zde proto jen některé základní pojmy se kterými se často setkáváme. 

 I. Dlužník je v úpadku jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné 

závazky. Také předlužení je úpadkem. Předlužení nastává tehdy, když dlužník má více věřitelů a jeho 

splatné závazky jsou vyšší než jeho majetek. 

 II. Návrh na insolvenční řízení podává insolvenčnímu soudu 

- věřitel, 

- dlužník, když zjistí, že je v úpadku. 

 III. Řešení úpadku 

- konkurz; 

- reorganizace – vhodná především pro velké firmy s ročním obratem nad 100 milionů Kč; musí ji 

odsouhlasit soud a věřitelé; 

- oddlužení – pokud se dostane do osobního bankrotu fyzická osoba-nepodnikatel; 

- zvláštní způsoby řešení dle insolvenčního zákona. 

 IV. Insolvenční správce – je jmenován soudem ze seznamu insolvenčních správců. Seznam 

insolvenčních správců najdete na http://insolvencni-zakon.iustice.cz . Na insolvenčního správce 

přechází práva a povinnosti úpadce, musí zjistit majetek úpadce a zajistit jeho prodej a zpeněžení. Z 

výtěžku poměrně uspokojí věřitele. 

 V. Insolvenční rejstřík – na internetové adrese http://insolvencni-zakon.iustice.cz najdete 

seznam všech firem, které vstoupily do insolvenčního řízení po datumu 1. ledna 2008. Dříve 

vyhlášené konkurzy jsou evidovány podle předchozího zákona o konkurzu a vyrovnání. 

Obecně lze konstatovat, že právní podmínky podnikání v ČR se zpřísňují a sbližují s úpravou platnou v 

Evropské unii. 

 

Obchodní společnosti 

Osobní společnosti 

I. Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol, v. o. s.; pokud obsahuje firma jméno jednoho ze 

společníků, postačí označení „a spol“.) 

 Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod 

společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. 



 Veřejná obchodní společnost 

- je založena alespoň dvěma osobami; 

- může být založena fyzickou i právnickou osobou; společníkem nemůže být ten, na jehož majetek byl 

v posledních 3 letech prohlášen konkurz; 

- osoby ručí neomezeně a solidárně celým svým majetkem (fyzické osoby tedy ručí i osobním 

majetkem a majetkem své manželky). Manželské majetkové právo je upraveno občanským 

zákoníkem; 

- zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, stejně tak ztráta; 

- statutární orgán (řídící orgán) je každý ze společníků, nestanoví-li společenská smlouva jinak; 

- vstoupit do společnosti nebo vystoupit je možné na základě změny společenské smlouvy, ovšem ve 

společnosti musí zůstat alespoň dva společníci; 

- smrtí společníka dochází k zrušení a zániku společnosti (pokud práva nepřecházejí dědictvím na 

dědice); ke zrušení společnosti dojde i v případě, kdy na majetek některého ze společníků je vyhlášen 

konkurz; 

- pro společníky platí zákaz konkurence v oboru (nesmí mít zároveň jinou firmu se stejným 

předmětem podnikání), pokud společenská smlouva nestanoví jinak. 

 

II. Komanditní společnost (kom. spol., k.s.) 

- jeden nebo více společníků ručí jen do výše svého vkladu (komanditisté); 

- jeden nebo více společníků ručí neomezeně (komplementáři) – společnost tedy může založit 

minimálně jeden komanditista a minimálně jeden komplementář; 

- komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou 

smlouvou; komplementář nemusí vkládat vklad; 

- rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem 

stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu. Část zisku, která připadla 

společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, 

jinak v poměru splacených vkladů; 

- 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; 

- účast na řízení společnosti mají pouze komplementáři; 

- zákaz konkurence v oboru platí pouze pro komplementáře; 

- statutární orgán – komplementáři. 



Kapitálové společnosti 

III. Společnost s ručením omezeným (spol. s r.o., s.r.o.) 

Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a 

jejíž společníci ručí za závazky společnosti omezeně do výše upsaných vkladů. 

- společnost může být založena jednou osobou nebo více osobami. 

- společníci ručí za závazky společnosti omezeně, a to pouze do výše nesplacených vkladů, zapsaných 

do obchodního rejstříku (pokud společnost zbankrotuje dříve, než se společníkům podaří uhradit 

jejich vklady, musí je doplatit), 

- společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů; určí-li tak společenská smlouva, 

může společník vlastnit více podílů, a to i různého druhu; 

- hodnota základního kapitálu musí být minimálně 1Kč, 

- společenská smlouva může (ale nemusí) určit, že podíl společníka je představován kmenovým 

listem. Kmenový list může být vydán pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo 

podmíněna. Kmenový list je cenný papír na řad. Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný 

papír, nemůže být obchodovaný na veřejném trhu (např. na burze). Společníci se zapisují do seznamu 

společníků, který vede společnost; 

- Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být na každý peněžitý vklad 

splaceno nejméně 30% a celé vkladové ážio.  

- Vklad společníka může být i nepeněžitý (např. nemovitost, automobil, stroj apod.), v tom případě jej 

musí ocenit znalec (odborný odhadce) a určit tak peněžité vyjádření takového vkladu. Nepeněžitým 

vkladem nesmí být práce nebo služby. 

- orgány společnosti: nejvyšší orgán – valná hromada, statutární orgán – jednatelé, kontrolní orgán – 

dozorčí rada (pokud se zřizuje – není povinný), 

- Statutární orgán je povinen minimálně jednou ročně svolat valnou hromadu. Valná hromada, která 

schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne 

účetního období (pojmy vysvětleny v kapitole věnované účetnictví). 

- Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pouze pokud se jedná o 

změny společenské smlouvy je vyžadován souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech 

společníků a osvědčuje se veřejnou listinou (notářem); 

- pokud to nevylučuje společenská smlouva, může probíhat rozhodování i mimo valnou hromadu (tzv. 

rozhodování per rollam) – osoba oprávněná svolat valnou hromadu rozešle návrh rozhodnutí na 

adresu společníků, a ti se musí do 15 dnů od doručení vyjádřit. Nedoručí-li společník ve lhůtě souhlas 

s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí, 

- zisk určený valnou hromadou k rozdělení se dělí mezi společníky podle jejich podílů; 

- zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí rady (pokud je dozorčí rada zřízena), 



- při změně osoby společníka není nutné rušit společnost, je však nutné změnu zapsat v obchodním 

rejstříku (společník může podíl prodat, darovat, zdědit atd., v některých případech je nutný souhlas 

valné hromady), 

 

IV. Akciová společnost (akc. spol., a.s.) 

Akciová společnost má základní kapitál, který je rozvržen na určitý počet akcií. Akcie jsou cenné 

papíry o určité jmenovité (nominální) hodnotě (např. základní kapitál 2 miliony může být složen z 2 

akcií o jmenovité hodnotě 1 milion Kč, nebo z 20 akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, nebo 2.000 

akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, nebo např. 20.000 akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč). 

Rozvržení počtu akcií záleží na rozhodnutí zakladatelů, a ti při něm zohledňují především to, kdo bude 

jejich potenciálním společníkem – pokud to bude emise určená široké občanské veřejnosti, určitě 

nebudeme dávat nominální hodnotu jedné akcie 100.000,- Kč a více. Zároveň je potřeba zvážit 

administrativní náročnost narůstající s počtem akcií. Nově od roku 2014 existuje také možnost, kdy 

společnost vydá tzv. kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují podíly na 

základním kapitálu společnosti. Pokud ale společnost vydá kusové akcie, nemůže vydat akcie se 

jmenovitou hodnotou. 

 Akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, a to: 

1. podílet se na zisku (výplata dividendy), 

2. podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů), 

3. podílet se na likvidačním zůstatku společnosti, pokud jde firma do likvidace. 

 Akcie rozlišujeme: 

I. podle formy 

a) listinné jsou fyzicky vytisknuté na papíře a mají řadu ochranných prvků (jako bankovky), aby se 

nedaly padělat. Skládají se z 

- pláště, kde jsou uvedeny předepsané náležitosti o nominální hodnotě akcie, emitentovi a emisi, 

- kupónového archu – kupón stříháte, když jednou ročně jdete pro dividendy, 

- talonu – až vám dojdou kupony, za talon dostanete nový arch. 

b) zaknihované – modernější forma, kdy je akcie zaznamenána v počítači Centrálního depozitáře 

cenných papírů (dříve Střediska pro cenné papíry – SCP). Většina akcií v ČR má tuto podobu. 

II. podle druhu akcie 

a) na jméno (u listinné akcie je jméno majitele uvedeno na akcii a převod na nového majitele lze 

provést zápisem na rubu akcie neboli rubopisem čili indosamentem a předáním). Stanovy společnosti 

mohou omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií na jméno. 



b) na majitele (jsou neomezeně převoditelné; mohou být vydány pouze jako zaknihovaný cenný 

papír), 

c) speciální: 

1. zaměstnanecké 

- jsou vždy na jméno, stanovy a.s. je mohou spojit s určitými výhodami, 

- lze je převádět pouze mezi zaměstnanci, mohou je vlastnit i důchodci, kteří ve firmě odcházeli do 

důchodu, 

- odchází-li zaměstnanec z firmy, musí akcie firmě nabídnout ke zpětnému odkupu, 

- jejich funkce je především motivační (zaměstnanec má pocit, že pracuje i pro svůj zisk, protože má 

nárok na dividendu); 

2. prioritní akcie 

- majitel má přednostní právo na dividendu, vzdává se však hlasovacího práva, 

- nedostane-li dividendu, dočasně získává zpět hlasovací právo až do doby proplacení dividendy; 

- emise – maximálně 90% základního kapitálu. 

 - akcie jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu (na burze cenných papírů, v RM-systému, 

nebo přímé obchody přes SCP – Středisko cenných papírů). 

 - vydávají se (emitují) za emisní kurz, ale prodávají se za tržní ceny, které mohou být vyšší 

nebo nižší než jmenovitá hodnota (nominální hodnota); 

 - výhodnost nákupu či prodeje akcie je určena výší dividendy a výší tržní ceny akcie na 

kapitálovém trhu, kdy výnosnost akcie = dividenda/tržní cena akcie*100 (%) 

 - emisní ážio – vzniká při emisi (první vydání) akcií, když je emisní kurz (prodejní cena) 

vydávaných akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií (cena nominální). Podrobněji viz kapitola o 

účetnictví. Emisní kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. 

 - akciová společnost může být založena jedním nebo více zakladateli (celkový počet 

neomezen). 

 - součástí zakladatelské smlouvy či zakladatelské listiny musí být návrh stanov společnosti, 

- pokud akciová společnost vykáže v rozvaze v aktivech (v účetnictví) vlastní akcie, musí ve stejné výši 

vytvořit zvláštní rezervní fond. 

 

Založení a vznik akciové společnosti: 

- k založení akciové společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Ten, kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu 

akcií, je zakladatel. 



- Základní kapitál se vyjadřuje v českých korunách; v případě, že akciová společnost vede účetnictví v 

eurech, může vyjádřit kapitál v eurech. Výše základního kapitálu je minimálně 2 miliony korun, nebo 

80000 eur. 

- Založení je účinné, splatí-li každý zakladatel alespoň 30% jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných 

akcií v době určené ve stanovách na speciální účet u banky, nejpozději však do okamžiku podání 

návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Určí-li tak stanovy, mohou být práva a povinnosti spojené s 

nesplacenou akcií spojena se zatímním listem. 

- Akciová společnost vzniká zapsáním do obchodního rejstříku. 

- Akciová společnost vede seznam akcionářů. 

 

orgány a.s. 

- nejvyšší orgán – valná hromada (schůzka všech akcionářů) – minimálně jednou ročně, valná 

hromada je schopná usnášet se, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota 

přesahuje 30% základního kapitálu, nevyžadují-li stanovy účast vyšší; 

- ve stanovách je schválen buď dualistický systém: statutární orgán – představenstvo – řídí firmu po 

celý rok; kontrolní orgán – dozorčí rada – kontroluje práci představenstva; 

- nebo monistický systém: místo představenstva je statutární ředitel a místo dozorčí rady vykonává 

kontrolní činnost správní rada. 

 Zde záleží na představách a míře vlivu jednotlivých akcionářů, jaký model (dualistický nebo 

monistický) si prosadí. 

- tantiémy – odměny ze zisku po zdanění členům představenstva a dozorčí rady společnosti, 

- zákaz konkurence v oboru platí pro členy představenstva a členy dozorčí rady resp. pro statutárního 

ředitele a členy správní rady (záleží na tom, zda má akciová společnost ve svých stanovách zakotven 

dualistický nebo monistický systém), 

- akcionáři za závazky společnosti neručí (zbankrotuje-li firma dříve než upisovatelé doplatí hodnotu 

upsaných akcií, zbývající část už ani nemusí doplatit). Tzv. vytěsnění menšinových akcionářů se 

nazývá „squeeze-out“. 

 Tímto končíme povídání o obchodních společnostech. Zbývá nám však ještě jedna zajímavá 

právní forma pro podnikání, která se nazývá družstvo. Družstvo se výrazně liší od obchodních 

společností, proto si ho, prosím, silnou čarou oddělte od obchodních společností. 

 

Družstva 

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory 

svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. V průběhu činnosti mohou přistupovat 

noví členové. Tím se družstvo zásadně liší od obchodních společností, které nemohou libovolně 



zvyšovat nebo snižovat počet společníků, byť nová úprava dle zákona o obchodních korporacích řadu 

možností změn počtu společníků u obchodních společností přinesla. 

 Základní charakteristiky: 

- v názvu má slovo družstvo povinně, 

- zakladateli alespoň 3 osoby (fyzické nebo právnické osoby), 

- ustavující schůze družstva vedle stanov zvolí členy orgánů družstva a schválí způsob splnění 

základního členského vkladu. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským 

vkladem. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná. Zápis o průběhu ustavující 

schůze a rozhodnutí o přijetí stanov musí ověřit notář. Zakladatel musí splatit základní členský vklad 

do 15 dní od konání ustavující schůze o založení družstva, jinak se nestane členem. 

- družstvo zřizuje ve svém sídle informační desku; určí-li tak stanovy, tak ji zpřístupní členům i na 

internetu; 

- další členové mohou do družstva přistupovat později, pokud podají přihlášku a představenstvo ji 

schválí. Členem může být právnická osoba a osoba fyzická, družstvo vede seznam členů. 

- vedle základního členského vkladu může družstvo uzavřít s členem písemnou smlouvu o dalším 

členském vkladu (například v případě spořitelních a úvěrových družstev). V případě, že vklad je 

nepeněžitý, musí jej ocenit znalec a o jeho přijetí rozhoduje členská schůze. Určí-li tak stanovy, může 

být nepeněžitým plněním také provedení práce nebo poskytnutí služby členem (to je běžně 

využíváno například u bytových družstev, kdy si členové část prací při výstavbě domu řeší svépomocí). 

- stanovy určují, že člen nebo někteří členové mají právo na podíl na zisku; 

- stanovy mohou určit povinnost člena podílet se na úhradě ztráty družstva, nejvýše však do částky 

trojnásobku členského vkladu; 

- orgány: nejvyšší orgán – členská schůze (nejméně jednou ročně), statutární orgán – představenstvo, 

kontrolní orgán – kontrolní komise; v družstvu, které má méně než 50 členů, mohou stanovy určit, že 

se představenstvo nezřizuje, statutárním orgánem je předseda družstva a kontrolní komise se nemusí 

zřizovat. 

- členem orgánu družstva může být jen člen družstva, funkční období členů všech orgánů družstva 

nesmí přesáhnout 5 let, 

- připouští-li to stanovy družstva, je možné rozhodování per rollam, kdy je návrh rozhodnutí zaslán 

členům poštou a ti se mohou do 15 dnů vyjádřit. Pokud nedoručí družstvu souhlas s návrhem 

rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

- výše minimálního základního kapitálu není stanovena, stejně tak v zákoně není řešen nedělitelný 

fond (obdoba rezervního fondu); 

- členové družstva neručí za závazky družstva, ovšem ve stanovách je možno určit členům družstva 

uhrazovací povinnost na krytí ztrát (maximálně trojnásobek členského vkladu), 



- zákaz konkurence v oboru platí pro členy představenstva a kontrolní komise, neurčí-li stanovy 

družstva jinak, 

- družstva mají různorodé zaměření svého podnikání. Hovoříme o družstvech: zemědělských, 

výrobních, obchodních (např. Jednota, Coop Centrum družstvo); specifickou úpravu mají v zákoně o 

obchodních korporacích družstva bytová a sociální; zvláštní úpravu mají spořitelní a úvěrní družstva 

(družstevní záložny, tzv. kampeličky). Spořitelní a úvěrní družstva se neřídí zákonem o bankách, ale 

speciálním zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech a mají povinný minimální základní kapitál. 

Licenci jim uděluje centrální banka. V roce 2013 se některé velké kampeličky dostaly do potíží a 

centrální banka řeší návrh změn podmínek jejich fungování. 

 Přiměřeně se použijí ustanovení o družstvech také pro evropskou družstevní společnost, 

která se řídí zákonem o obchodních korporacích v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné 

předpisy Evropské unie. 

 

Spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby 

V některých případech je pro podnikatele výhodnější nezakládat právnickou osobu (obchodní 

společnost, družstvo), ale pouze dočasně se spojit k provádění společných podnikatelských akcí a 

záměrů. Zde se nám nabízí dvě možnosti: 

 1. Společnost (dříve Sdružení podnikatelů) (§2716–2746 nového občanského zákoníku): 

- společnost není právnickou osobou, ale společností dvou a více samostatných podnikatelů 

(živnostníků, obchodních společností, družstev apod.), kteří se ke společné aktivitě zaváží smlouvou, 

ve které je zapsáno, zda přispívají ke společným aktivitám pouze prací, nebo i vkládají určité vklady a 

majetky (ke smlouvě přiloží soupis sdružení majetku) 

- nemá právní subjektivitu (každý z podnikatelů jedná svým jménem a na vlastní zodpovědnost a 

pouze na základě smlouvy s ostatními podnikateli zavazuje i je) 

- sdružení podnikatelů formou společnosti se nezapisuje do obchodního rejstříku, 

- smlouva o společnosti je upravena občanským zákoníkem, 

- ve smlouvě o společnosti se podnikatelé dohodnou, čím jménem a na čí účet povedou společné 

podnikání (správa společnosti) – kdo z nich povede pro společné aktivity účetnictví, jaké prostředky 

poskytnou jednotliví podnikatelé k provádění společných aktivit a jak se budou dělit o případné zisky 

či ztráty, 

- smlouva mezi podnikateli o vzniku a účelu společnosti nemusí být notářsky ověřena, 

- jediný úřad, který se o vzniku a fungování sdružení dozvídá je finanční úřad, kterému jsou 

podnikatelé povinni přiznat příjmy ze společnosti ke zdanění, 

- společnost zaniká: dohodnou-li se o tom společníci; splní-li se podmínky ujednané ve smlouvě; 

uplyne-li doba, na kterou byla společnost ujednána; dosáhne-li se účelu, k němuž byla společnost 

zřízena; anebo stane-li se tento účel nemožným; 



- v praxi se můžete setkat i se staršími názvy pro společnost – sdružení či konsorcium, 

- podnikatelé rádi volí tuto formu spolupráce pro její operativnost, pro větší podnikatelské záměry je 

však potřeba pečlivě připravit právní obsah smlouvy o společnosti, aby mezi podnikateli nedocházelo 

ke sporům. Tím nechci říct, že formu konsorcia nepoužívají velké firmy. Naopak – z praxe mohu uvést 

příklady, kdy se k financování velkých projektů spojí konsorcium bank, protože pro jednu banku by to 

bylo příliš velké sousto. 

 2. Smlouva o tichém společenství – tato smlouva je upravena novým občanským zákoníkem § 

2747–2755: 

- Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout podnikateli určitý vklad a 

podílet se jím na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku, vyplývající z 

podílu tichého společníka na výsledku podnikání. 

- Vkládá-li tichý společník nemovitou věc, nabývá k ní podnikatel na dobu trvání tiché společnosti 

užívací a používací právo (pojmy definovány občanským zákoníkem). Je-li předmětem vkladu něco 

jiného, má se za to, že podnikatel nabyl k předmětu vznikem tiché společnosti vlastnické právo. 

- Ve smlouvě o tichém společenství musí být dohodnut rozsah účasti tichého společníka na zisku a 

ztrátě stejný. Na ztrátě se tichý společník účastní jen do výše svého vkladu; 

- o tichém společníkovi nikdo neví pokud ve smlouvě není stanoveno jinak (kromě finančního úřadu a 

ten je vázán mlčenlivostí) a podnikatel nesmí ani naznačit, že takového společníka má, 

- smlouva musí mít písemnou podobu, ale nemusí být notářsky ověřena, nikde se neregistruje (tedy 

ani v obchodním rejstříku) a nevzniká nová právnická osoba, 

- jedná se o jednu z forem financování podnikatelských záměrů (viz kapitola 5.7.6 o financování 

firmy). 

 

Státní podniky 

Stát je specifický subjekt národního hospodářství. Z obrázku číslo 22 jste se již dozvěděli, že stát 

figuruje jak v ziskovém sektoru – zde působí státní podniky, tak v neziskovém sektoru – již znáte 

státní neziskové organizace rozpočtové a příspěvkové. Tato „dvojrole“ státu je pro mnohé studenty 

matoucí. Proto zdůrazňuji, že nyní se budeme zabývat pouze úlohou státu v ziskovém sektoru. 

 Stát zde působí jako podnikatel – jeho prvotní úlohou je dosahovat zisk (tedy nikoliv funkce 

sociální, humánní, charitativní apod., tak jako v sektoru neziskovém). V některých případech se tato 

primární charakteristika doplňuje ještě o zájmy strategické, kterými se zdůvodňuje i dočasná 

ztrátovost některých investic. Ztráta se však musí něčím vyrovnat – ztrátové investice stát financuje z 

peněz daňových poplatníků, a to si ani stát nemůže dlouhodobě dovolit. Nízká efektivnost a 

návratnost státních investic byla jednou z významných ekonomických příčin asijské finanční krize 

1997 a pokud by finančně nepomohlo mezinárodní společenství, mohla tato krize přerůst v obrovský 

politický kolaps. Vlády těchto států přestaly být schopny unést vysoké zadlužení a chabé výsledky 



státního podnikání. I stát jako podnikatel musí být konkurenceschopný, efektivní a rentabilní. 

Zůstaňme proto u základního cíle – dosahovat zisk! 

 Stát může podnikat dvěma způsoby: 

- má majoritní (popř. i minoritní) podíl ve velkých strategických soukromých firmách (např. v 

některých našich největších energetických firmách apod.), 

- zakládá specifické subjekty – státní podniky. Stání podniky v současné době tvoří již velmi malý podíl 

na našem národním hospodářství. Z právního hlediska se řídí speciálním zákonem o státním podniku. 

Zřizovatelem státních podniků je stát, přičemž jejich zakladatelem mohou být příslušná ministerstva. 

Státní podniky jsou podniky zaměřené na podnikatelskou činnost (např. Česká správa letišť, s.p., 

DIAMO, s.p., Česká pošta, s.p.). 

 Problematika zakládání a činnosti stáních podniků je upravena zákonem 77/1997 Sb. o 

státním podniku. 

- státní podnik je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu, vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost. Státní podnik nemá vlastní majetek. Kmenovým jměním podniku 

je obchodní majetek, se kterým má podnik právo hospodařit při svém vzniku. Vytváří povinně 

rezervní fond ve výši nejméně 10% kmenového jmění. 

- Zakladatel státního podniku je stát, konkrétně ministerstvo, do jehož působnosti spadá předmět 

podnikání. Podnik může být založen pouze se souhlasem vlády. 

- Státní podnik se zakládá zakládací listinou vydanou příslušným ministerstvem a vzniká zápisem do 

obchodního rejstříku. 

- státní podnik má povinně ve svém názvu uvedeno „státní podnik“ nebo „s. p.“. 

- Podnik ručí za závazky svým majetkem. 

- V čele podniku stojí statutární orgán ředitel jmenovaný zakladatelem, kontrolním orgánem je 

dozorčí rada. 

- Stát je zde jediným vlastníkem, a protože zde hospodaří s penězi občanů státu, má podrobnější a 

přesnější pravidla pro nakládání s tímto státním majetkem, aby nedocházelo k jeho zneužívání apod. 

Státní podniky proto podléhají například zákonu o zadávání veřejných zakázek. Stát musí prokázat, že 

je dobrým hospodářem – je to jeho zodpovědnost vůči občanům. 

 Máme-li hodnotit podnikatelskou úspěšnost státu, musíme konstatovat, že je podnikatelem 

spíše průměrným až podprůměrným. Stát je příliš neurčitý vlastník a jeho zájmy jako podnikatele jsou 

často v rozporu s jeho zájmy vyplývajícími z funkcí v neziskovém sektoru (stát jako podnikatel 

potřebuje efektivní počet pracovníků, stát jako strážce sociálního smíru radši připustí 

přezaměstnanost s nižšími průměrnými mzdami, než by propouštěl). Státu chybí ochota a schopnost 

riskovat a pružně reagovat (viz již zmíněná obava, aby občané stát neosočili ze špatného nakládání s 

jejich majetkem). Z definice podnikání (živnostenský zákon, občanský zákoník) však již víte, že riziko k 

podnikání nutně patří. O státu už tedy víme, že má významné postavení v neziskovém sektoru, má i 

podnikatelské ambice, jeho zájmy jsou široké a různorodé. Aby stát nezpůsobil v hospodářství 



prosazováním protichůdných cílů chaos, musí nutně své zájmy sladit, sjednotit a stanovit si státní 

hospodářskou politiku (podrobněji viz samostatná kapitola). 

 Pro váš přehled uvádím počty jednotlivých podnikatelských ekonomických subjektů v ČR 

podle veřejné databáze dat Českého statistického úřadu https://vdb.czso.cz – stav 31.12.2013 

Subjekty Celkový počet Aktivita 

fyzické osoby: soukromí 

podnikatelé dle živnostenského 

zákona 

1.749.865 z toho prokazují aktivitu 

863.038 

fyzické osoby: samostatně 

hospodařící rolníci 

34.290 aktivní 28.689 

fyzické osoby: fyzické osoby 

podnikající podle jiných zákonů 

229.235 aktivní 140.974 

právnické osoby: obchodní 

společnosti 

399.571 z toho prokazující aktivitu 

300.120 

právnické osoby: obchodní 

společnosti z toho a.s. 

25.255 aktivní 21.261 

právnické osoby: obchodní 

společnosti z toho s.r.o. 

365.149 aktivní 275.230 

právnické osoby: obchodní 

společnosti z toho v.o.s. 

6.998 aktivní 2.229 

právnické osoby: obchodní 

společnosti z toho k.s. 

754 aktivní 506 

právnické osoby: družstva 15.296 aktivní 11.900 

právnické osoby: státní podniky 241 aktivní 167 

právnické osoby: evropská 

společnost (snadněji mění sídlo 

v rámci EU) 

1.409 aktivní 891 

Zdroj: https://vdb.czso.cz (červen 2014)& 

 Informace o těchto subjektech hledejte na internetové adrese www.mfcr.cz (oficiální server 

Ministerstva financí ČR) pod položkou ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). 

 Veřejné rejstříky jsou přístupné na www.justice.cz 

 

Zdroj: Švarcová, J., EKONOMIE stručný přehled 
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