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PODNIKÁNÍ

• právní forma podnikání určuje typ podnikatelského subjektu 
(fyzická nebo právnická osoba)

• právní formy jsou formy umožněné platným právním řádem 
země

• liší se ručením za závazky firmy, způsobem řízení či zákonem 
požadovaným vstupním kapitálem

• veřejný seznam obsahující zákonem stanovené údaje o 
podnicích se nazývá obchodní rejstřík 



Právní forma 
podnikání

Druhy konkrétní právní formy

Fyzická osoba Osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění

Právnická 
osoba

Obchodní společnosti 
kapitálové

Akciová společnost

Společnost s ručeným omezením

Obchodní společnosti osobní
Komanditní společnost

Veřejná obchodní společnost



V. O. S. 

• veřejná obchodní společnost

• nutné k založení min. 2 osoby – společníci

• ručí za závazky firmy celým svým majetkem

• rovným dílem se dělí zisk (i ztráta)

• zisk je následně daněn nižší sazbou pro FO (15 %), což 
představuje výhodu této formy podnikání

• při založení je nutné sepsat společenskou smlouvu

• název, sídlo a předmět podnikání, seznam společníků

• společníci mají mezi sebou zákaz konkurence (nesmějí 
podnikat ve stejném oboru jinde)



KOM. SPOL.

• komanditní společnost

• při založení se musí sepsat smlouva, která oproti VOS obsahuje 
navíc rozdělení společníků (alespoň dvou) na komandisty a 
komplementáře a výši vkladu každého komandisty (min. 5 000 
Kč)

• společnost vedou komplementáři (ručí majetkem a mají zákaz 
konkurence)

• komandisté ručí svým vkladem



S. R. O. 

• založit ji může 1 – 50 společníků

• základní vklad je 1 Kč

• společníci ručí za společnost do výše svého nesplaceného 
vkladu

• vklad stanovuje smlouva

• orgány: valná hromada (1x ročně, rozhoduje o zásadních 
otázkách), jednatelé (zákaz konkurence) a dozorčí rada 
(kontroluje hospodaření)



A. S. 

• společníci za závazky firmy neručí

• základní kapitál je 2 000 000 Kč, 20 000 000 Kč při okamžitém 
obchodování na burze

• akcie na jméno (nesou konkrétní jméno vlastníka)

• akcie na majitele (ten kdo akcii fyzicky drží)

• výnos z akcie = dividenda

• orgány

• valná hromada (shromáždění akcionářů), představenstvo, dozorčí 
rada
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