
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

 



Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i

fyzické osoby. Známe tyto formy: 

Obchodní společnosti osobní Obchodní společnosti kapitálové

v.o.s. s.r.o.

k.s. a.s.

Liší  se  různým způsobem ručení  společníků  za  závazky  společnosti,  formou  podílnictví,  výší  základního

kapitálu, způsobem hlasování, různými formami orgánů společnosti atd. 

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST - V.O.S.

 v.o.s.  mohou  založit  nejméně  dva  společníci  /na  rozdíl  např.  od  s.r.o.,  kde  může  být  jen  jediný

společník/ 

 společníci musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti /viz živnostenský zákon/ 

 na rozdíl od ostatních typů obchodních společností není nutno při vzniku v.o.s. skládat základní kapitál

 společníci ručí za závazky společnosti celým svým osobním majetkem 

 práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou 

 zisk i ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem 

 statutárními orgány jsou všichni společníci /spol.smlouvou možno upravit/ 

 platí zákaz konkurence – společním nesmí podnikat v předmětu podnikání společností (bez svolení

ostatních)

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST - KOM. SPOL. - K.S.

k.s. je zakládána dvěma typy společníků:

Komanditisté - vkládají základní kapitál , za závazky spol. ručí do výše  nesplaceného vkladu zapsaného u

obchodního rejstříku. Tedy pokud splatí  celý vklad již dále neručí za závazky společnosti.  Minimální výše

vkladu je 5 000 Kč.

Komplementáři - ručí za závazky společnosti celým svým osobním majetkem, nevkládají základní kapitál,

vedou a řídí společnost, musí splňovat všeobecné podmínky pro provozování živnosti 



 práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou 

 statutárním orgánem k.s. jsou komplementáři 

 zisk se dělí mezi komplementáře a společnost, kde si jej po zdanění komanditisté podělí podle podílů

dle spol.smlouvy 

 ztráta se dělí rovným dílem mezi komplementáře 

 zákaz konkurence neplatí pro komanditistu 

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM - SPOL. S R.O. - S.R.O.

 základní kapitál je tvořen vklady společníků 

 společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených částí vkladů zapsaných v  obchodním

rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů ručení zaniká. 

 s.r.o. může být založena jednou osobou, tato s.r.o. nemůže být jediným zakladatelem jiné společnosti 

 výše základního kapitálu je nejméně 200 000 Kč 

 minimální výše vkladu společníka je 20 000 Kč 

 práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou 

 podíl společníka se určuje podle výše vkladu a jeho poměru k celkovému základnímu kapitálu 

 obchodní podíl je možno převést na jinou osobu , je také možno jej dát do zástavy 

 převody podílu a jeho zástavu je možno provést jen se souhlasem valné hromady 

 obchodní podíl se dědí 

 zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodních podílů 

Orgány společnosti s ručením omezeným

valná hromada

 nejvyšší orgán společnosti 

 schvaluje účetní závěrky, dělení zisku, úhrady ztrát, stanovy, změny výše kapitálu 

 určuje jednatele a dozorčí radu, likvidátora 

 rozhoduje o vyloučení společníka, fúzích, změnách spol.smlouvy je tvořena všemi společníky a každý

má jeden hlas za každých 1 000 Kč svého vkladu 



 rozhoduje se alespoň prostou většinou přítomných společníků 

 jednatel je povinen svolat valnou hromadu nejméně jednou za rok, o svolání mohou požádat také

společníci   

jednatelé 

 jsou statutárním orgánem společnosti 

 vykonávají obchodní vedení společnosti 

 pro jednatele platí zákaz konkurence 

dozorčí rada 

 ustanovuje se stanoví-li tak společenská smlouva / na rozdíl od a.s., kde je povinná/ 

 dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví 

 členem dozorčí rady nemůže být jednatel a na členy rady se vztahuje zákaz konkurence 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

 základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě 

 společnost ručí za závazky celým svým majetkem, akcionáři neručí 

 práva a povinnosti  společníků –  akcionářů jsou stanovena  zakladatelskou smlouvou /  u jiných

obchodních společností jde o společenskou smlouvu/, pokud zakládá a.s. jen jeden zakladatel jde o

zakladatelskou listinu 

 zakladatelská smlouva a stanovy upravují také jak vydat, nabýt, převést akcie 

 výše základního kapitálu je stanovena na minimálně 2 mil.Kč, při založení a.s. s  veřejnou nabídkou

akcií musí být min. 20 mil.Kč 

 společnost  může být  založena jen  jedním zakladatelem právnickou  osobou,  pokud  a.s.  zakládají

fyzické osoby musí být nejméně dvě 

 akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní , předkládat návrh na svolání valné

hromady / za určitých podmínek/ 

 akcionář má právo na podíl na zisku - dividendu



Akcie

 Akcie je cenný papír se kterým jsou spojena práva akcionáře na podíl při řízení firmy, na zisku 

 mají listinnou nebo zaknihovanou podobu 

 mají jmenovitou hodnotu- např. 100, 1000 Kč atd. 

 je možno je převádět na jinou osobu 

 jsou vystaveny buď na jméno, nebo majitele 

 akcie  na  jméno  mohou  mít  omezenou  převoditelnost,  práva  s nimi  spojená  může  vykonávat  jen

akcionář zapsaný v seznamu akcionářů firmy.  K převodu na jinou osobu je obvykle třeba souhlas

společnosti. 

 akcie  na  majitele  mají  neomezenou  převoditelnost,  práva  s nimi  spojená  vykonává  ten,  kdo  je

momentálně drží 

 akcie je předmětem dědictví 

 akcie na sebe váže právo hlasovací pro valné hromady – stanovy určí počet hlasů spojených s akcií

Orgány akciové společnosti

valná hromada

 nejvyšší orgán společnosti , tvořena je akcionáři 

 koná se nejméně jednou ročně 

 je  schopna  se  usnášet  jestliže  přítomní  akcionáři  mají  akcie  v nominální  hodnotě  nejméně  30%

základního kapitálu 

 rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů 

 rozhoduje o změně stanov, o výši základního kapitálu, schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku 

 volí představenstvo a dozorčí radu 

představenstvo

 statutární orgán společnosti 

 řídí a.s. a jedná jejím jménem, zabezpečuje obchodní vedení 

 představenstvo má nejméně 3 členy a je voleno valnou hromadou, nebo dozorčí radou na max. 5-leté

funkční období 



 členem  představenstva  může  být  pouze  bezúhonná  fyzická  osoba  –  ve  smyslu  ustanovení

živnostenského zákona 

 pro členy představenstva platí zákaz konkurence – podnikání ve stejném oboru 

dozorčí rada

 dohlíží na výkon působnosti představenstva 

 přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku 

 musí být nejméně tříčlenná, počet členů musí být dělitelný třemi 

 členy  volí  valná  hromada  (2/3),  pokud  má  a.s.  50  zaměstnanců  je  třetina  členů  rady  zvolena

zaměstnanci 

 členové jsou voleni maximálně na 5 let a musí splňovat podmínky bezúhonnosti dle živnostenského

zákona 

 člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva 

Převládajícím trendem v řízení akciových společností je nyní tzv. „německý model“. Hlavní akcionáři  jsou

zastoupeni v dozorčí radě a ne v představenstvu. Dozorčí rada řídí představenstvo, které je tvořeno najatými

manažery.

DRUŽSTVO

 je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání 

 musí mít nejméně pět členu, nebo alespoň dvě právnické osoby 

 za porušení svých závazku ručí družstvo celým svým majetkem, členové neručí za závazky družstva 

 je  možno ve stanovách určit  členům družstva uhrazovací  povinnost  na krytí  ztrát  /max.3-násobek

člen.vkladu/ 

 základní kapitál je tvořen členskými vklady 

 výši členského vkladu určují stanovy a je stanovena pro všechny členy jednotně 

 základní kapitál musí být nejméně ve výši 50 000 Kč 

 členství v družstvu vzniká splacením členského vkladu, členství je možno převádět 

 práva a povinnosti členů jsou určena stanovami 



 členem může být právnická osoba a osoba fyzická od 15 let věku 

 funkční období členů všech orgánů družstva nesmí přesáhnout 5 let 

 zákaz konkurence platí pro členy představenstva a členy kontrolní komise 

Orgány družstva

Orgány družstva jsou:

členská schůze

 nejvyšší orgán družstva 

 schází se nejméně jednou ročně, představenstvo svolá i na žádost kontr.komise nebo aspoň jedné

třetiny členů 

 schvaluje účetní závěrku, rozdělení a užití zisku 

 volí členy představenstva a kontrolní komise, rozhoduje o výši základního kapitálu 

 při hlasování má každý člen jeden hlas /členský vklad je totiž jednotný/ 

představenstvo

 řídí činnost družstva 

 volí ze svých členů předsedu družstva, který řídí jednání představenstva 

 představenstvo plní usnesení členské schůze 

kontrolní komise

 odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na jiných orgánech družstva 

 projednává stížnosti členů a kontroluje činnost družstva 

 musí mít nejméně 3 členy a schází se nejméně jednou za 3 měsíce 

další orgány určené stanovami


