
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

SUBJEKTY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

 



Členění subjektů národního hospodářství

Firmy a jejich právní formy

1) fyzické osoby

• pod fyzickou osobou si představíme jednoho konkrétního člověka, která platí daň z příjmů FO

• fyzické osoby rozlišujeme:

podnikatelé podnikající na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona

podnikatelé podnikající na základě jiného oprávnění dle jiných zákonů 

zaměstnanci - osoby schopné vstupovat do pracovně právních vztahů se svými zaměstnavateli
řídící se především zákoníkem práce

2) právnické osoby

•  pod právnickou osobou si představíme společnost několika osob, která je oprávněná vstupovat do
právních vztahů a jednat svým jménem

• právnická osoba platí daň z příjmů PO

• právnické osoby rozlišujeme:

obchodní společnosti

v.o. s. - veřejně obchodní společnost



k.s. - komanditní společnost

s.r.o. - společnost s ručením omezeným

a.s. - akciová společnost

družstva

státní podniky

 

Rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou

fyzická osoba:

• pod fyzickou osobou si představíme jednoho konkrétního člověka

• platí daň fyzických osob

• do obchodního rejstříku se zapisuje nepovinně

• objektem obchodně právních vztahů je sám živnostník, který firmu řídí a sám v ní pracuje

právnická osoba

•  pod právnickou osobou si představíme společnost několika osob, která je oprávněná vstupovat do
právních vztahů a jednat svým jménem

• platí daň právnických osob

• do obchodního rejstříku se zapisuje povinně

• objektem obchodně právních vztahů je právnická osoba, která firmu řídí, ale nemusí v ní pracovat

PODNIKATELSKÉ VZTAHY

podnikatelé vstupují:

• do vztahů mezi sebou 

dodavatelsko-odběratelské, včasné platby, cenová politika, poskytování slev, zasílání přání …

• do vztahů ke svým zaměstnancům 

nejkřehčí, nejtěžší a nejproblematičtější, upraveny Zákoníkem práce

odbory  chrání  zaměstnance:  zaměstnanci  by  měli  dostat  mzdu  či  plat,  který  odpovídá  
produktivitě práce 

• do vztahů ke státu 

stát stanovuje legislativou: daň z příjmů, obchodní zákoník, daně



EKONOMIKA A NEZISKOVÝ SEKTOR

•  společnost potřebuje ziskový a neziskový sektor. Obě tyto části se vzájemně doplňují a jedna bez
druhé nemůže existovat

• zdroje pro neziskový sektor se vytváří v ziskovém sektoru (státní rozpočet) a liší se: 

1. charakterem spotřebovávaných statků a služeb 

                neziskový sektor - veřejné statky

                ziskový - ostatní

2. principem rozdělování 

                neziskový - podle potřeb

                ziskový - podle podílu na výrobě

Organizace neziskového sektoru

I. státní neziskové organizace

• rozpočtové organizace: zdrojem financí je státní rozpočet (státní školy)

• příspěvkové organizace: zdrojem financí je státní rozpočet a jiné zdroje 

II. nestátní neziskové organizace

• církevní organizace: zdrojem financí jsou příspěvky na věřících (Česká katolická charita)

• občanská sdružení: sdružení občanů k rozlišným účelům (Armáda spásy)

•  obecně  prospěšné  organizace: právnická  osoba  založena  za  účelem  poskytování  obecně
prospěšných služeb 

• nadace a nadační fondy: sdružení majetku k přesně vymezenému účelu 

• politické strany: sdružení osob sdružujících se za politickým cítěním
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