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Anotace  

V této práci je zpracován přehled nejčastěji používaných právních forem podnikání 

v České republice, provedeno jejich srovnání a zhodnocení vlivu volby právní formy na 

úspěch podniku.  

První část je věnována živnostenskému podnikání, dále následuje charakteristika 

podnikání právnických osob ve formě obchodních společností a družstev. Další část je 

zaměřena na popis výdělečné činnosti osob v různých oborech specializované odborné 

činnosti, která je upravena zvláštními právními předpisy. Poslední část porovnává 

jednotlivé právní formy podnikání, zmiňuje jejich výhody, upozorňuje na nevýhody a 

nabízí způsoby jejich použití v praxi. 

 

Klí čová slova: právní formy podnikání, podnikatel, živnostenské podnikání, obchodní 

společnosti, družstvo 

 

Summary 

An overwiew and comparison of common entrepreneurial legal entities in the Czech 

Republic is discoursed in this paper. Influence of the type of legal entity on the business 

success is evaluated. 

The first part of the work is dedicated to the small business and to characteristics of the 

legal entities such as corporation and cooperative syndicate. 

Second part of the paper is focused on description of entrepreneurship in specialised 

fields which are regularized by unique legal enactment. 

In the last part of the document a comparison of legal entity forms is discussed 

including evaluation of their advantages and drawbacks and ways of their practical usage. 

 

Keywords: entrepreneurial legal entities, entrepreneur, small business, corporation, 

cooperative syndicate 
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1. Úvod 

V tržním hospodářství je hybnou silou ekonomického rozvoje podnikání. Podnikání je  

jedním ze základních práv každého z nás. Nejdůležitější funkcí podnikání je vytváření trhu 

a zákazníků. Podporuje uspokojování lidských potřeb, jakož i vznik potřeb nových, kdy se 

v nabídce objevují nové a dosud nenabízené nebo nedostupné služby a výrobky. Podnikání 

se dotýká především obchodní a výrobní činnosti, dále pak také poskytování služeb a je 

charakterizováno jako, viz [5]: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku.“ Podnikatelem je, viz [5]: „Osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která 

podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než 

živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; osoba, která provozuje zemědělskou 

výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.“ 

Podnikatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Pro fyzickou osobu se 

podnikání může stát jednou z alternativních možností získávání finančních prostředků, 

příjmů, použitelných pro osobní potřebu. Existuje několik typů podnikání fyzických osob. 

Nejčastějším je živnostenské podnikání, dále například provozování zemědělské výroby, 

výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti či výkon činnosti na základě oprávnění podle 

zvláštních právních předpisů. Rozhodnutí o zahájení podnikání v případě fyzických osob 

může být ovlivněno a podmíněno různými důvody a okolnostmi. Může zde jít o snahu 

realizovat se v oboru, pro který má daná fyzická osoba vzdělání, předpoklady, který ji 

zajímá, popř. je jejím koníčkem. Krajním případem pak může být vynucené zahájení 

podnikatelské činnosti. Tuto variantu nedobrovolně volí lidé, kteří nemohou dlouhodobě 

najít zaměstnání a podnikání je možností jak si zajistit příjem. Osoba, která se rozhodne 

podnikat, musí mít potřebnou kvalifikaci pro podnikání ve zvoleném oboru, dále pak 

odbornou způsobilost a schopnost orientovat se v podnikatelském prostředí. Měla by být 

schopna objektivně posoudit své šance v zamýšleném oboru podnikání a alespoň 

minimálně se orientovat v právních předpisech upravujících podnikání. Souhrn těchto 

znalostí, dovedností a schopností také určitou měrou ovlivňuje případný úspěch 

v podnikání. Reálnou možnost tohoto úspěchu by měl prokázat podnikatelský záměr. Ten 

představuje individuální koncepci podnikání vycházející z příslušných analýz postavení 

určitého podnikatele ve srovnatelné části trhu [30]. 
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Vedle podnikání fyzických osob se nejčastěji v praxi setkáváme s podnikáním 

právnických osob ve formě obchodních společností. Vznik, fungování a zánik obchodních 

společností upravuje obchodní zákoník, který také vymezuje typické obchodní společnosti. 

Právnická osoba na rozdíl od fyzické není většinou záležitostí jednotlivce. Volba určitého 

typu obchodní společnosti opět závisí na charakteru podnikatelského záměru, na oboru 

činnosti, způsobu ručení za závazky společnosti, výši základního kapitálu atd. [30]. 

Téma práce bylo zvoleno pro důležitost volby právní formy podnikání. Již v úvodu 

podnikatelských aktivit je nutné se rozhodnout pro vhodný typ právní formy. Volba není 

nezvratná a zvolený typ lze v pozdější době transformovat na jiný, to však přináší 

komplikace a další náklady, kterým je možné se vyhnout právě počáteční rozvahou. Zvážit, 

zda-li podnikat jako fyzická či právnická osoba, být např. drobným živnostníkem nebo 

založit akciovou společnost, je rozhodnutí, které může ovlivnit budoucnost každého 

podniku. Odvíjí se od něj především podnikatelské riziko, oprávnění k řízení tzn. 

zastupování podniku navenek, administrativní náročnost založení podniku, výše výdajů 

spojených se založením a provozováním podniku, nároky na počáteční kapitál, nebo účast 

na zisku popř. ztrátě [4].   

Cílem této práce je charakteristika podnikání v České republice, rozbor a srovnání 

jednotlivých právních forem z hlediska vhodnosti pro určitý druh podnikání a jejich 

využívání. Dále pak posouzení výhod a nevýhod jednotlivých způsobů podnikání, zejména 

obchodních společností, dle kterého lze usnadnit rozhodnutí jakou formu podnikání zvolit.  
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2. Živnostenské podnikání 

Živnostenské podnikání je podnikáním, které je provozováno za podmínek 

stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů. Je zde přesně stanoveno co je živnostenským 

podnikáním resp. živností, viz [6]: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 

stanovených tímto zákonem.“ Zároveň zde najdeme i odpověď na otázku, co živností není.  

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba. Všeobecné podmínky 

provozování živnosti fyzickými osobami je  kromě dosažení věku 18-ti let také způsobilost 

k právním úkonům a bezúhonnost – tato se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. 

Existují však ještě zvláštní podmínky potřebné k provozování živnosti, těmi jsou odborná 

způsobilost dokládaná u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a jiná 

způsobilost, která se dokládá u živností koncesovaných. Živnostenský zákon tedy primárně 

rozlišuje dvě skupiny živností, a to živnosti ohlašovací a koncesované. Základním 

rozdílem mezi oběma skupinami je právní nárok na vydání živnostenského oprávnění a 

vznik tohoto oprávnění. V prvním případě může být živnost provozována na základě 

ohlášení, ve druhém na základě koncese [6].  

Živnosti ohlašovací se dle podmínek, jež musí žadatel splňovat dělí na živnosti 

řemeslné, vázané a volné. Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského 

zákona. K provozování řemeslných živností se vyžaduje jedna z již zmíněných zvláštních 

podmínek a tou je odborná způsobilost. V tomto případě se prokazuje zejména dokladem o 

řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, 

řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, 

řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, řádném 

ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních 

oborů, uznáním odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona č. 

18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 

členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 

kvalifikace) ve znění pozdějších předpisů, nebo ověřením či uznáním dosažené úplné 

kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 



Jitka Vlasáková: Způsoby podnikání v ČR 

2009                                                                                                                                                                                                                                 4  

dalšího vzdělávání) v platném znění. Odbornou způsobilost lze však prokázat též doklady 

o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že byla předmětná činnost vykonávána v jiném 

členském státě Evropské unie. Další alternativou je prokázání odborné způsobilosti 

doklady o studiu a ukončení studia v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání 

jednoroční praxe v oboru, dále dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou 

pracovní činnost, popř. vykonáním šestileté praxe v oboru.   

Živnosti vázané jsou uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona. Ve zmíněné 

příloze je stanovena i odborná způsobilost pro vázané živnosti. Tuto lze také prokázat 

dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o 

uznávání odborné kvalifikace. 

Poslední skupinou ohlašovacích živností, jsou živnosti uvedené v příloze č. 4 

k živnostenskému zákonu, živnosti volné. Jejich provozování nevyžaduje žádné 

prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost 

volnou postačují obecné podmínky stanovené živnostenským zákonem.  

Živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona. Zde je také 

stanovena odborná způsobilost pro tyto živnosti, popř. uveden zvláštní právní předpis, dle 

kterého může být upravena. U koncesovaných živností je navíc třeba souhlasu příslušného 

státního orgánu. Lze tedy obecně říci, že v případě těchto živností si státní orgány 

ponechaly možnost určité regulace a v jejich případě, i při splnění všech podmínek, není 

zákonný nárok na vydání živnosti. Koncesovanou živností je např. Výroba a úprava lihu 

syntetického, Výroba tepelné energie nebo Silniční motorová doprava. 

Živnostenskou činnost lze provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění, toto 

podnikatel prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku, na němž jsou uvedena všechna 

živnostenská oprávnění platná v danou chvíli. Podnikatel může provozovat živnost také 

prostřednictvím odpovědného zástupce. Tím může být fyzická osoba, která splňuje 

všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti a kterou si podnikatel ustanoví. 

Živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, zánikem právnické osoby, uplynutím 

doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, výmazem zahraniční 

osoby či jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, nebo rozhodnutím 

živnostenského úřadu. Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na základě žádosti 

podnikatele [6].  
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3. Obchodní spole čnosti a družstvo 

3.1 Obchodní spole čnosti obecn ě 

3.1.1 Založení a vznik 

Obchodní společnosti jsou právnickými osobami založenými za účelem podnikání. 

Výjimku může tvořit společnost s ručením omezeným a akciová společnost, které lze 

založit i za jiným účelem. Přesnou charakteristiku obchodních společností poskytuje § 56 - 

§ 220zc zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „obchodní 

zákoník“). Společnosti dělíme na osobní a kapitálové. Mezi osobní společnosti patří 

veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, ke kapitálovým řadíme společnost 

s ručením omezeným a akciovou společnost. Obchodní společnosti mohou zakládat 

fyzické i právnické osoby. Vznikají v podstatě ve dvou etapách. V první etapě je 

společnost založena a ve druhé dochází k jejímu vzniku jako právnické osoby. Vznik 

obchodních společností je podmíněn zápisem do obchodního rejstříku, který musí být 

podán u příslušného rejstříkového soudu do 90-ti dnů od založení společnosti. Pouhé 

založení společnosti neznamená její právní existenci. Do samotného vzniku nemá 

společnost právní subjektivitu a neexistují ani její orgány. Společníci jsou pouze 

v postavení zakladatelů.  

Obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou, která musí být podepsána 

všemi zakladateli, jejichž podpisy musí být úředně ověřeny. Je-li společnost zakládána 

jediným zakladatelem, pak společenskou smlouvu nahrazuje zakladatelská listina. Ta musí 

mít podobu notářského zápisu. Stejně tak společenská smlouva akciové společnosti a 

společnosti s ručením omezeným. Ještě před vznikem společnosti je nezbytné, aby získala 

podnikatelské oprávnění – živnostenské oprávnění nebo jiné podnikatelské oprávnění. 

V případě živnostenského oprávnění toto vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán na speciálním formuláři, k němu se 

dle jednotlivých právních forem dokládají další listiny a návrhy na zápis mají specifické 

náležitosti. Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku je 5 000 Kč [5]. 
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3.1.2 Zrušení a zánik 

Samotnému zániku obchodní společnosti předchází proces zrušení. Ten může probíhat 

bez likvidace nebo s likvidací. Při zrušení společnosti bez likvidace dochází vlastně 

k plynulému přechodu na jejího právního nástupce. Se zrušením společnosti s likvidací 

souvisí rozhodnutí o ukončení její podnikatelské aktivity. Rozhodnutí o zrušení společnosti 

může být dobrovolné nebo nucené. K dobrovolným rozhodnutím řadíme nejčastěji 

uplynutí doby, na kterou byla společnost založena, dosažení účelu pro který byla založena, 

rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o jejím zrušení či rozhodnutí o fúzi, převodu 

jmění na společníka, rozdělení společnosti nebo přeměna na jinou formu společnosti či 

družstva. O nuceném rozhodnutí rozhoduje soud a důvodem je například nekonání valné 

hromady po dobu dvou let, nedodržování povinnosti vytvářet rezervní fond, zamítnutí 

návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku aj. Společnost zaniká výmazem 

z obchodního rejstříku, kdy den zápisu výmazu je vlastně dnem zániku společnosti [5]. 

3.1.3 Obchodní rejst řík 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v procesu existence obchodních společností 

hraje důležitou roli právě obchodní rejstřík. Ten je veden krajským soudem, v jehož 

obvodu má podnikatel sídlo. Je veřejným seznamem, kam se zapisují zákonem stanovené 

údaje o podnikatelích. Jde vlastně o státem uloženou registrační povinnost podnikatelů. Je 

veden v elektronické podobě u tzv. rejstříkového soudu. Skládá se ze dvou částí, 

z vlastního registru osob a dále ze sbírky listin. Do sbírky listin se v případě obchodních 

společností ukládá např. společenská smlouva nebo zakladatelská listina, podpisové vzory 

statutárních orgánů společností nebo členů představenstva, dále znalecký posudek na 

vkládanou nemovitost, pokud je vložena. Nově vzniká povinnost ukládat listiny související 

s insolvenčním řízením. Listiny ukládané do sbírky listin musí být vyhotoveny v českém 

jazyce, tzn. v češtině musí být vyhotoven už originál listiny [5], [31]. 

 Rejstříkový soud má povinnost bez zbytečného odkladu zveřejnit zápis popř. jiné 

zapsané změny. Příslušným rejstříkovým soudem k zápisu společnosti je soud, v jehož 

obvodu je obecný soud právnické osoby, které se zápis týká. Obecným soudem 

v rejstříkových věcech je vždy krajský soud. Obchodní rejstřík je neomezeně veřejně 

přístupný. V souvislosti s obchodním rejstříkem je třeba zmínit, že kromě právnických 

osob vzniká povinnost zápisu i podnikatelům - osobám fyzickým a to v případě, že výše 



Jitka Vlasáková: Způsoby podnikání v ČR 

2009                                                                                                                                                                                                                                 7  

jejich výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo 

příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období 

v průměru částku sto dvacet milionů Kč [5], [30].  

3.2 Veřejná obchodní spole čnost 

Veřejná obchodní společnost je společností osobní a její existence je vázána na 

společníky, kteří svými dovednostmi, vlastnostmi a zkušenostmi sami realizují její předmět 

podnikání. Ve veřejné obchodní společnosti musí alespoň dvě osoby podnikat pod 

společnou firmou. Je tedy nutné, aby měla minimálně dva společníky, není možná tzv. 

jednočlenná společnost. Spojením osobních vlastností a schopností společníků lze docílit 

poskytování komplexnějších služeb, dosahovat vyššího zisku či lépe čelit konkurenci. 

Společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně a to celým svým majetkem. 

Zakladatelem může být fyzická i právnická osoba. Pokud je společníkem veřejné obchodní 

společnosti fyzická osoba, musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti dle 

živnostenského zákona, dále u ní nesmí existovat překážka provozování živnosti, bez 

ohledu na předmět podnikání. V případě, že je společníkem právnická osoba, pak práva a 

povinnosti, která jsou spojena s účastí ve společnosti, vykonává její statutární orgán nebo 

jím ustanovený zástupce. Tito musí splňovat stejné podmínky jako osoby fyzické [5]. 

Firma společnosti nese označení „veřejná obchodní společnost“, které lze nahradit 

zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“, je-li ve firmě obsaženo jméno alespoň jednoho 

ze společníků, postačí dodatek „a spol“. Společnost se zakládá společenskou smlouvou, 

která musí obsahovat náležitosti stanovené obchodním zákoníkem a upravuje práva a 

povinnosti společníků. Dalším krokem je podání návrhu na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku, podepsaný všemi společníky, ke kterému je třeba přiložit 

společenskou smlouvu s úředně ověřenými podpisy společníků, doklady o předmětu 

podnikání, doklady o sídle, o společnících, doklady do sbírky listin a ostatní dokumenty 

(např. plné moci). Zápisem do obchodního rejstříku společnost vzniká [31].  

Obchodní vedení společnosti je určeno zásadami, které si mezi sebou společníci 

dohodnou. Statutárním orgánem jsou všichni společníci, je však možné ve společenské 

smlouvě stanovit, že jím budou jen někteří společníci či pouze jeden společník. Zisk je 

dělen mezi společníky rovným dílem, stejným způsobem nesou i ztrátu. Dojde-li ke změně 

ve společenské smlouvě, pak je možné aby do společnosti přistoupil další společník, nebo 
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může společník ze společnosti vystoupit. Podmínkou však je, jak již bylo řečeno v úvodu, 

zachování minimálního počtu společníků. 

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Jejímu zániku však předchází 

zrušení a to s likvidací nebo bez likvidace. Pokud jde o zrušení společnosti s likvidací, mají 

společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku [5].  

3.3 Komanditní spole čnost 

Komanditní společnosti je také společností osobní, neboť má neomezeně ručící 

společníky – komplementáře, avšak v podobě komanditistů se zde objevují prvky 

kapitálové společnosti. Komanditní společnost zakládají uzavřením a podepsáním 

společenské smlouvy minimálně dva společníci, nejméně jeden komplementář a nejméně 

jeden komanditista. Za závazky společnosti zde ručí jeden nebo více společníků do výše 

svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku - komanditisté a jeden nebo 

více společníků ručí celým svým majetkem - komplementáři. V komanditní společnosti 

musí být oba typy společníků, vždy nejméně jeden komanditista a jeden komplementář a to 

po celou dobu existence společnosti. Společníky mohou být fyzické i právnické osoby. 

Právnické osoby zde budou, vzhledem k právům a povinnostem společníků, spíše v roli 

komanditistů. V případě, že komplementář je osobou fyzickou, musí splňovat všeobecné 

podmínky provozování živnosti a nesmí být u ní dána překážka v provozování živnosti. 

Pokud je komplementářem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s její 

účastí v komanditní společnosti statutární orgán společnosti či pověřený zástupce 

společníka nebo právnické osoby. Minimální výše základního kapitálu činí 5 000 Kč. 

Povinnost vkladu má však pouze komanditista a musí jej splatit ve lhůtě stanovené 

společenskou smlouvou nebo bez zbytečného odkladu. I v případě komanditní společnosti 

je pro vznik společnosti nutné podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Přílohami 

k návrhu na zápis jsou zejména: doklady o založení, doklady o předmětu podnikání, 

doklady o sídle, o vkladu, o komplementářích komanditní společnosti, doklady do sbírky 

listin a ostatní dokumenty [31]. 

Firma společnosti se označuje „komanditní společnost“, může být použita zkratka 

„kom. spol.“ nebo „k. s.“ Jestliže je ve firmě společnosti jméno komanditisty, ručí tento 

komanditista za závazky společnosti celým svým majetkem jako komplementář. 
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Komanditní společnost se zakládá za účelem podnikání, je tedy nezbytné, aby před 

návrhem na zápis do obchodního rejstříku požádali komplementáři o vydání 

živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. K obchodnímu vedení společnosti 

jsou oprávněni pouze komanditisté. V ostatních záležitostech však rozhodují   

komplementáři společně s komanditisty. Statutárním orgánem jsou komplementáři. Pokud 

společenská smlouva nestanoví jinak, jedná každý komplementář jménem společnosti 

samostatně. Právní poměry komanditní společnosti jsou podobné veřejné obchodní 

společnosti, proto se na komanditní společnost použijí přiměřeně ustanovení obchodního 

zákoníku o veřejné obchodní společnosti, na právní postavení komanditistů pak ustanovení 

o společnosti s ručením omezeným. 

Před zánikem společnosti je opět nutné provést zrušení s likvidací nebo bez likvidace. 

V případě, že ve společnosti zanikne účast všech komanditistů, mohou se komplementáři 

dohodnout, že se komanditní společnost bez likvidace přemění na veřejnou obchodní 

společnost. Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci podíl na likvidačním zůstatku 

[5]. 

3.4 Společnost s ru čením omezeným 

Kapitálovou obchodní společností s určitým osobním prvkem je společnost s ručením 

omezeným. Osobní prvek se projevuje zejména tím, že obchodní podíly nelze neomezeně 

převádět, dále pak tím, že společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do 

výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků. Tato právní forma patří 

k nejrozšířenější formám podnikání právnických osob. V případě, že je společnost 

založena dvěma a více zakladateli, zakládá se podepsáním společenské smlouvy. Lze ji 

založit i jediným zakladatelem, ten potom sepisuje zakladatelskou listinu. Zakladatelem 

může být fyzická i právnická osoba. Společnost s ručením omezeným s jediným 

společníkem však nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné 

společnosti s ručením omezeným a jedna fyzická osoba může být jediným společníkem 

nejvýše tří společností s ručením omezeným. Celkový počet společníků je limitován, může 

jich být maximálně 50. Není rozhodné, zda jsou společníky fyzické či právnické osoby. 

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu a musí 

obsahovat náležitosti stanovené obchodním zákoníkem. Výše základního kapitálu 

společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč, přičemž dodržení minimální výše základního 
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kapitálu je předpokladem pro zápis společnosti do obchodního rejstříku. Vklad společníka 

musí být minimálně 20 000 Kč. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno 

alespoň 30 %. Emisní ážio v případě společnosti s ručením omezeným je rozdíl mezi 

částkou, která se započítává na vklad společníka a výší hodnoty nepeněžitého vkladu. 

Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou nepeněžitých vkladů musí 

činit alespoň 100 000 Kč. Pokud je společnost založena jedním zakladatelem, musí být 

před zápisem do obchodního rejstříku splacen základní kapitál v plné výši. V případě, že je 

společnost založena za účelem podnikání, musí její jednatelé požádat o vydání 

živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění [2], [5]. 

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada. Statutárním 

orgánem společnosti, kterému náleží obchodní vedení, je jeden nebo více jednatelů, které 

jmenuje valná hromada. Na základě ustanovení společenské smlouvy lze stanovit dozorčí 

radu. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. K návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku, který musí být podepsán všemi jednateli a pravost jejich podpisů 

musí být úředně ověřena, je třeba přiložit společenskou smlouvu nebo zakladatelskou 

listinu ve formě notářského zápisu, doklady o předmětu podnikání, doklady o splacení 

vkladu, doklady o sídle, o jednatelích, doklady do sbírky listin a ostatní dokumenty. Firma 

společnosti může být tvořena fantazijním názvem, nebo obsahovat jméno některého ze 

společníků. Vždy však musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, nebo 

zkratku „spol. s r. o.“ či „s. r. o.“. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky 

společnosti ve výši nesplacených vkladů. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního 

rejstříku ručení zaniká. Za porušení svých závazků odpovídá společnost celým svým 

majetkem. Na zisku se společníci podílejí v poměru svých obchodních podílů, viz [5]: 

„Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva 

a povinnosti.“ Společnost s ručením omezeným musí vytvářet rezervní fond ve výši 

stanovené společenskou smlouvou. Může jej vytvořit už při vzniku, a to příplatky 

společníků nad výši vkladů. Druhým způsobem je vytvoření rezervního fondu z čistého 

zisku ve výši nejméně 10 %. Rezervní fond do výše 10 % lze použít pouze k úhradě ztráty 

společnosti. V rozsahu převyšujícím 10 % základního kapitálu mohou jednatelé nebo valná 

hromada rozhodnout o užití rezervního fondu k jinému účelu. Společnost s ručením 

omezeným se zrušuje dohodou všech společníků, která musí mít podobu notářského 
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zápisu. K jejímu zrušení dochází s likvidací nebo bez likvidace. Při zrušení společnosti 

s likvidací mají společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku, který je určen poměrem 

obchodních podílů. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku [5]. 

3.5 Akciová spole čnost 

Akciová společnost je kapitálovou obchodní společností, jejíž kapitálový charakter je 

dán tím, že společníci této společnosti, označováni jako akcionáři, nemají ani právo, ani 

povinnost osobně se podílet na provozování podnikatelské činnosti společnosti, dále pak 

tím, že za závazky společnosti odpovídá pouze tato společnost. Kapitál akciové společnosti 

je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akciová společnost může být 

založena dvěma způsoby. Na základě veřejné nabídky akcií tzv. sukcesivní založení, nebo 

bez veřejné nabídky upsání akcií tzv. simultánní nebo jednorázové založení. Akcie je, viz 

[5]: „Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka 

podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na 

likvidačním zůstatku při zániku společnosti.“ Kromě obchodního zákoníku se na akcie 

vztahuje také zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění. Akcie s sebou 

nese právo na účast v obchodní společnosti, tvoří část základního jmění a slouží i jako 

doklad o úplném splacení vkladu, ke kterému se akcionář (upisovatel) zavázal při 

upisování akcií. Každá akcie má svoji jmenovitou (nominální) hodnotu, která určuje 

částku, jíž musí upisovatel splatit, aby mu byla vyměněna za zatímní list. Akcie mohou být 

vydávány v listinné podobě – listinné akcie, nebo zaknihované podobě – zaknihované 

akcie. Náležitosti, které musí akcie obsahovat jsou přesně stanoveny v obchodním 

zákoníku. Existují dvě formy akcií - akcie na jméno nebo na majitele. Akcie na majitele 

jsou neomezeně převoditelné, práva s nimi spojená vykonává ten, kdo je předloží. Převést 

je lze na základě smlouvy předáním novému nabyvateli. V textu této akcie není jméno 

vlastníka a akcionář je tedy anonymní. Naproti tomu akcie na jméno musí obsahovat 

identifikaci akcionáře. Pro převody těchto akcií platí totožné zásady jako v předchozím 

případě, dále je však nutný zápis v rubopise. V souvislosti s akciemi je třeba zmínit emisní 

kurs akcie, viz [5]: „Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie.“ Tento 

kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Je-li emisní kurz akcií vyšší než jejich 

jmenovitá hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. 
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Akciovou společnost může založit jediný zakladatel, musí jím však být právnická 

osoba. Tímto zakladatelem může být i stát. Je-li společnost založena jediným 

zakladatelem, sepisuje tento zakladatel zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu. 

Dále může být společnost založena dvěma nebo více zakladateli a ti potom podepisují 

zakladatelskou smlouvu opět ve formě notářského zápisu. Proces založení společnosti je 

však ukončen až přijetím zákonem stanovených rozhodnutí – rozhodnutí o založení 

společnosti, schválení stanov společnosti a volba orgánů společnosti, které je podle stanov 

oprávněna volit valná hromada. Tyto rozhodnutí přijme, v případě založení akciové 

společnosti s veřejnou nabídkou akcií, ustavující valná hromada a v případě jednorázového 

založení zakladatelé akciové společnosti. Zakladatelská listina či smlouva musí mít 

obchodním zákoníkem předepsané náležitosti, které se liší dle způsobu založení akciové 

společnosti. Taktéž stanovy společnosti, ve formě notářského zápisu, musí obsahovat 

povinné náležitosti. 

Založení akciové společnosti veřejnou nabídkou akcií není, vzhledem ke složitosti 

postupu založení, v současné době v České republice obvyklé. Zakladatelé neupisují celý 

základní kapitál, který v tomto případě činí 20 000 000 Kč, ale jejich cílem je získat zdroje 

financování od investorů, proto učiní veřejnou nabídku akcií. Tuto nabídku je třeba učinit 

vhodným způsobem, například ve sdělovacích prostředcích, a její obsah nelze měnit. Je 

zde stanovena především doba, místo a postup upisování akcií. Upsáním akcie upisovatel 

vlastně vyjádří svou vůli stát se akcionářem. Akcie nelze upsat nepeněžitým vkladem. 

Pokud je splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a případné emisní ážio, může se 

konat ustavující valná hromada, která rozhodne o založení společnosti, schválení stanov a 

volbě orgánů společnosti. Průběh ustavující valné hromady se osvědčuje notářským 

zápisem [5], [31].  

Způsobem zakládání akciové společnosti, který je na našem území obvyklý, je založení 

akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií. Zakladatelé se dohodnou, že v určitém 

poměru upíší akcie na celý základní kapitál společnosti. Zde je minimální výše základního 

kapitálu stanovena na 2 000 000 Kč. V tomto případě je společnost založena již uzavřením 

zakladatelské smlouvy či podepsáním zakladatelské listiny, ve které musí být začleněno 

rozhodnutí o založení společnosti, schválení stanov, volbě orgánů a další potřebná 

rozhodnutí. Zakladatelé nemusí splatit 30 % jmenovité hodnoty akcií a emisní ážio před 

přijetím rozhodnutí o založení společnosti.  
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Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku je nutno splatit případné emisní 

ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií, pokud je jejich emisní kurs splacen 

peněžitými vklady. Pokud jde o vložení nepeněžitého vkladu, musí být tento vklad splacen 

celý. Při zakládání společnosti bez veřejné nabídky, kdy činí minimální výše základního 

kapitálu 2 000 000 Kč, je nutné splatit minimálně 600 000 Kč. U druhého typu zakládání 

společnosti, tedy veřejnou nabídkou, kdy minimální výše základního kapitálu činí 20 000 

000 Kč, musí být splaceno 6 000 000 Kč. Je-li akciová společnost založena za účelem 

podnikání, musí zakladatelé či členové představenstva požádat o vydání živnostenského 

nebo jiného podnikatelského oprávnění. Jestliže předmětem podnikání akciové společnosti 

bude činnost, kterou mohou vykonávat pouze fyzické osoby, např. činnost makléře, musí 

představenstvo akciové společnosti před zápisem do obchodního rejstříku prokázat, že 

společnost bude tuto činnost vykonávat prostřednictvím oprávněných osob [5], [31]. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Účastní se jí akcionář osobně anebo 

v zastoupení, na základě písemné plné moci. Zástupcem však nemůže být člen 

představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Valná hromada se koná nejméně jednou za 

rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního 

období, a svolává ji představenstvo. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se 

valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu 

působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být akcionářem podepsáno. 

V případech, kdy musí mít rozhodnutí valné hromady formu notářského zápisu, musí mít 

tuto formu i rozhodnutí společníka. Jediný akcionář je oprávněn požadovat účast 

představenstva a dozorčí rady při rozhodování. Statutárním orgánem akciové společnosti je 

představenstvo, které řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech 

záležitostech společnosti. Navenek jedná jménem společnosti každý člen představenstva. 

Stanovy, rozhodnutí valné hromady či dozorčí rady mohou omezit právo představenstva 

jednat jménem společnosti, tato omezení však nejsou účinná vůči třetím osobám. 

Představenstvo zajišťuje obchodní vedení společnosti. Jeho členy volí a odvolává valná 

hromada. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování 

podnikatelské činnosti společnosti. Do působnosti dozorčí rady dále patří svolávání valné 

hromady a návrhy potřebných opatření. Musí mít nejméně tři členy a počet jejích členů 

musí být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci 

společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. Firma 
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společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. spol.“ či „a. 

s.“ [5]. 

Akciová společnost vzniká, tak jako všechny obchodní společnosti, zápisem do 

obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo jako celek, podepisují jej 

všichni členové a jejich podpisy musí být úředně ověřeny. K návrhu na zápis musí být 

přiloženy doklady o založení, o předmětu podnikání, o splacení vkladu, o sídle, o členech 

představenstva a dozorčí rady, dále doklady do sbírky listin a ostatní dokumenty [5], [31]. 

Akciová společnost vytváří rezervní fond a to v době a ve výši určené stanovami a 

obchodním zákoníkem. Je povinna jej vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní 

závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého 

zisku, ne však více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní 

fond, do výše 20 % základního kapitálu, lze použít pouze k úhradě ztráty. O jeho použití 

rozhoduje představenstvo, není-li ve stanovách nebo v obchodním zákoníku určeno jinak. 

Rozhodnutím valné hromady lze společnost zrušit s likvidací nebo bez likvidace, s tím, 

že se akciová společnost přemění v jinou právní formu společnosti, nebo se sloučí či 

splyne s jinou společností, popř. se rozdělí. K přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti je 

nutný souhlas dvoutřetinové většiny a je třeba o něm pořídit notářský zápis. Dnem 

uvedeným v usnesení valné hromady, nebo dnem, kdy valná hromada usnesení přijala, se 

společnost zrušuje.  V případě zrušení s likvidací se likvidační zůstatek dělí mezi akcionáře 

v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. K rozdělení likvidačního zůstatku mezi 

akcionáře však může dojít až po uspokojení všech věřitelů společnosti. Společnost zaniká 

výmazem z obchodního rejstříku. Rejstříkový soud však provede výmaz společnosti až po 

prokázání, že všechny akcie byly zničeny, prohlášeny za neplatné nebo zrušeny [5]. 

3.6 Družstvo 

Družstva představují, počínaje druhou polovinou minulého století, velmi rozšířenou a 

používanou právní formu. Pro všechna družstva jsou společné základní principy jejich 

existence – samospráva, svépomoc, družstevní demokracie a vzájemná podpora. Tyto 

principy jsou považovány za charakteristiky, které družstva odlišují od ostatních právních 

forem podnikání. Družstvo je, viz [5]: „Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu 

osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo 

jiných potřeb svých členů.“ Družstvo může založit nejméně pět fyzických osob nebo dvě 
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právnické osoby. Na rozdíl od obchodních společností není k založení družstva nutné 

sepsání společenské smlouvy. Zakládá se konáním ustavující schůze, která určí zapisovaný 

základní kapitál, schválí stanovy družstva a zvolí další orgány. Družstvo je právnickou 

osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové svým 

majetkem za závazky družstva neručí. Člen nese podnikatelské riziko pouze majetkem, 

který vložil, dle stanov, do majetku družstva, případně do výše své uhrazovací povinnosti. 

Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů. Výši základního kapitálu, 

který se zapisuje do obchodního rejstříku, určují stanovy. Zapisovaný základní kapitál však 

musí činit nejméně 50 000 Kč a to bez ohledu na počet zakládajících členů družstva. 

Základní kapitál představovaný souhrnem členských vkladů se bude měnit v souvislosti se 

změnami počtu členů. Zapisovaný základní kapitál zůstává neměnný. Členství je 

podmíněno splacením členského vkladu, který určují stanovy. Členský vklad lze vyjádřit 

jako, viz [1]: „Členský vklad je souhrn peněžních prostředků a jiných penězi ocenitelných 

hodnot, které se člen zavazuje vložit do družstva a podílet se jimi na výsledku podnikání 

družstva.“ Vklad zakládajícího člena musí být splacen nejpozději do patnácti dnů od 

konání ustavující schůze. Pokud je tak zakotveno ve stanovách, může člen splatit jen tzv. 

vstupní vklad, tj. pouze část základního členského vkladu, a zbývající část základního 

členského vkladu musí splatit do tří let. Vklad člena může být peněžitý i nepeněžitý. Pokud 

je družstvo založeno za účelem podnikání, musí představenstvo získat živnostenské či jiné 

oprávnění k podnikání [2], [5]. 

Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, popř. jiné 

orgány dle stanov. Orgánem družstva nebo jeho členem může být pouze člen družstva. 

Nejvyšším orgánem je členská schůze. Ta se schází ve lhůtách určených stanovami, 

nejméně jednou za rok. Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za 

představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, pokud stanovy neurčují něco 

jiného. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech. Dalším 

orgánem družstva je kontrolní komise, která je oprávněna kontrolovat veškerou činnost 

družstva a projednává stížnosti členů. Musí mít nejméně tři členy. Má-li družstvo méně než 

padesát členů, mohou stanovy určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní 

členská schůze. V tomto případě je statutárním orgánem předseda nebo další pověřený člen 

[5]. 
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Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splacena taková výše 

základních členských vkladů, aby souhrnně tvořily alespoň polovinu zapisovaného 

základního jmění určeného stanovami. Družstvo vznikne ke dni, k němuž bude provede 

zápis do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo a musí jej podepsat 

všichni členové. Podpisy musí být úředně ověřeny. K tomuto návrhu se přikládají doklady 

o založení, o předmětu podnikání, o sídle, o vkladu, o statutárním orgánu družstva, dále 

doklady do sbírky listin a další dokumenty, např. plné moci. Firma družstva musí 

obsahovat označení „družstvo“ [1],  [31].  

Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond ve výši 10 % 

zapisovaného základního kapitálu a doplňovat jej v následujících letech vždy nejméně o 10 

% ročního čistého zisku, to však jen do doby než tento fond dosáhne částky rovnající se 

polovině zapisovaného základního jmění. Tento fond se nesmí za trvání družstva rozdělit 

mezi členy. Zákon nepřímo vyjadřuje, že nedělitelný fond je fondem zajišťovacím. Svou 

podobou se tedy tento fond podobá rezervnímu fondu obchodní společnosti [1], [5]. 

Družstvo, stejně jako obchodní společnost, zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

Tomu však předchází jeho zrušení bez likvidace nebo s likvidací. Při likvidaci družstva 

jsou likvidátoři povinni vypracovat návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který musí 

projednat členská schůze. Likvidační zůstatek se rozdělí dle úpravy ve stanovách. Není-li 

ve stanovách zakotveno jinak, vyplatí se členům splacená část jejich členského vkladu. 

Zbytek se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení trvalo nejméně jeden rok [5]. 
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4. Jiné právní formy podnikání 

Právní úprava podmínek pro podnikání v České republice vychází z Listiny základních 

práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., v aktuálním znění), kde je zakotveno právo 

každého občana podnikat nebo provozovat jinou hospodářskou činnost, dále také právo 

vlastnit majetek. Konkrétní legislativní úprava je pak dána především obchodním 

zákoníkem a živnostenským zákonem. Obchodní zákoník připouští právní formy podnikání 

fyzických osob a právnických osob, živnostenský zákon pak taxativně vyjmenovává 

činnosti, které nejsou živností. Podmínky podnikání v činnostech, které jsou vyloučeny 

z živnostenského podnikání upravují další zákony. Za živnostenské podnikání se 

nepovažuje především samostatná výdělečná činnost fyzických osob v různých oborech 

specializované odborné činnosti, která je upravena zvláštními předpisy, viz příloha 1. Mezi 

fyzické osoby působící ve vybraných oborech, k nimž je nutná zvláštní odborná 

kvalifikace podle zvláštních právních předpisů, patří [30]:  

Advokát, dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon upravuje podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby a poskytování 

právních služeb advokáty. Právními službami se rozumí zastupování v řízení před soudy a 

jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, 

nebo například zpracovávání právních rozborů. Advokátem je ten, kdo je zapsán 

v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Advokacii mohou advokáti 

vykonávat ve sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů. Účastníky sdružení mohou být pouze advokáti. Advokacii takto 

vykonávají pod společným jménem a musí mít společné sídlo. Pokud je advokát 

účastníkem sdružení, nemůže současně vykonávat advokacii samostatně, jako společník 

společnosti, v jiném sdružení, ani v pracovním poměru. Advokáti mohou advokacii 

vykonávat také jako společníci veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo 

společnosti s ručením omezeným, pokud předmětem podnikání takové společnosti je pouze 

výkon advokacie nebo výkon činnosti insolvenčního správce dle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění a jejími společníky 

jsou pouze advokáti. V případě veřejné obchodní společnosti může být výkon činnosti 

insolvenčního správce zapsán jako předmět podnikání. V souvislosti s výkonem advokacie 

je třeba zmínit Českou advokátní komoru (dále jen „Komora“), která má sídlo v Praze a 
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pobočku v Brně. Komora je samosprávnou stavovskou organizací advokátů, vykonává 

veřejnou správu na úseku advokacie a je právnickou osobou. Důležitými orgány jsou sněm, 

představenstvo, předseda Komory, kontrolní rada a kárná komise [10]. 

Notář, dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném 

znění. Notář je zde charakterizován jako fyzická osoba, která splňuje určité předpoklady a 

stát ji pověřil notářským úřadem. Notářský úřad je souborem pravomocí k notářské a jiné 

činnosti, který je spojený s místem výkonu této činnosti. Notářská činnost zahrnuje 

především sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně 

významných skutečností, přijímání listin do úschovy a také přijímání peněz a listin do 

úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám. Notář může poskytovat právní porady, 

zastupovat v jednání s fyzickými či právnickými osobami, sepisovat listiny, vykonávat 

správu majetku nebo funkci insolvenčního správce. Notáře do notářského úřadu jmenuje 

ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory České republiky. Notářská komora České 

republiky sídlí v Praze a je tvořena osmi regionálními notářskými komorami. Každý notář 

je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo. Orgány notářské 

komory zahrnují kolegium, prezidium, prezidenta a revizní komisi. Notářská komora 

České republiky je právnickou osobou a má tyto orgány: sněm, prezidium, prezidenta, 

revizní komisi a kárnou komisi [11]. 

Patentový zástupce, podle zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně 

zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví v platném znění. V tomto 

zákoně je upraveno postavení a činnost patentových zástupců, společností patentových 

zástupců, zahraničních organizačních forem, asistentů patentových zástupců a jsou zde 

stanoveny podmínky za nichž mohou být jejich služby poskytovány. Službami patentových 

zástupců je poskytování odborné pomoci ve věcech, které se týkají průmyslového 

vlastnictví. Tyto služby lze poskytovat pouze v rozsahu oprávnění k činnosti, který je dán 

složením odborné zkoušky. Odborná zkouška ověřuje úroveň teoretických a praktických 

znalostí potřebných pro výkon povolání patentového zástupce. Patentovým zástupcem 

může být jen ten, kdo je zapsán v seznamu patentových zástupců vedeném Komorou 

patentových zástupců České republiky (dále jen „Komora“), která sídlí v Brně a je 

samosprávným profesním sdružením všech patentových zástupců. Komora vede veřejně 

přístupný rejstřík patentových zástupců. Jejím nejvyšším orgánem je sněm, výkonným 
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orgánem představenstvo a statutárním orgánem předseda. Dalšími orgány pak jsou 

místopředseda, dozorčí komise a disciplinární komise [12]. 

Soudní exekutor, podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů v platném znění. Tento zákon upravuje 

pravomoci soudních exekutorů a způsoby provádění exekucí (srážkami ze mzdy/příjmů; 

přikázáním pohledávky; prodejem movitých věcí a nemovitostí/podniku; uspokojení práv 

na nepeněžité plnění). Exekutor je státem pověřená fyzická osoba, která za úplatu provádí 

nucený výkon exekučních titulů. Dále může exekutor  například poskytovat právní pomoc, 

sepisovat listiny, v souvislosti s exekučním řízením přijímat do úschovy peníze, nebo 

provést dražbu movité či nemovité věci. Při výkonu své činnosti má postavení veřejného 

činitele. Státní dohled zde vykonává ministerstvo spravedlnosti, jehož ministr exekutory 

jmenuje a odvolává. Samosprávným orgánem exekutorů je Exekutorská komora České 

republiky, která sídlí v Brně. Nejvyšším orgánem je zde sněm, řídícím a výkonným 

prezidium a statutárním orgánem prezident. Dále se zřizují komise – revizní, kárná a 

zkušební [13], [31].   

Znalec a tlumočník, charakterizováni zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících v platném znění. Znaleckou a tlumočnickou činnost mohou vykonávat pouze 

znalci a tlumočníci zapsaní do seznamu znalců a tlumočníků. Jsou jmenováni ministrem 

spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. Tlumočníkem může být i tlumočník pro 

styk s osobami hluchoněmými. Seznamy znalců a tlumočníků vedou krajské soudy, dle 

bydliště znalců a tlumočníků, ústřední seznam pak ministerstvo spravedlnosti. Seznamy 

znalců a tlumočníků jsou veřejně přístupné [14]. 

Auditor, dle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 

v platném znění. Služby, které auditor poskytuje, zahrnují především ověřování účetních 

závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných 

výročních zpráv – tedy audit. Tyto služby může poskytovat auditor a auditorská 

společnost. Auditorem je ten, kdo je zapsán v seznamu auditorů, auditorskou společností je 

obchodní společnost, která je zapsána v seznamu auditorských společností a jejím jménem 

tyto služby poskytují auditoři. Seznamy auditorů i auditorských společností vede Komora 

auditorů České republiky (dále jen „Komora“). Ta má sídlo v Praze, nejvyšším orgánem je 
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sněm, výkonným orgánem rada, která volí prezidenta a viceprezidenta Komory. Prezident 

zastupuje Komoru navenek. Dalšími orgány jsou dozorčí a kárná komise [15]. 

Daňový poradce, jehož profesi a činnost upravuje zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém 

poradenství a Komoře daňových poradců České republiky v aktuálním znění. Daňovým 

poradcem je dle tohoto zákona fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců, která 

poskytuje fyzickým či právnickým osobám daňové poradenství. Daňové poradenství však 

můžou vykonávat i obchodní společnosti nebo družstva, a to prostřednictvím daňových 

poradců. Komora daňových poradců České republiky sídlí v Brně, sdružuje daňové 

poradce, rozhoduje ve věcech oprávnění k výkonu daňového poradenství a eviduje 

obchodní společnosti a družstva, která mají daňové poradenství zapsáno v obchodním 

rejstříku jako předmět podnikání. Nejvyšším orgánem je valná hromada, následuje 

presidium, dozorčí komise, disciplinární komise a komise zkušební [16]. 

Burzovní dohodce a burzovní makléř, podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných 

papírech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách ve 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 152/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 

České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů ve znění pozdějších předpisů. Komoditní 

burza je právnická osoba zřízená k organizování burzovních obchodů se zbožím, které není 

předmětem burzovních obchodů dle zákona o cenných papírech. Jde o zvláštní právnickou 

osobu, blízkou společnosti s ručením omezeným, bez vztahu k ustanovením obchodního 

zákoníku. Odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, její členové do 

výše svého nesplaceného vkladu. Komoditní burza může být založena na základě dohody 

nejméně tří osob, fyzických i právnických, zapsaných do obchodního rejstříku. Vzniká 

zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z tohoto rejstříku. Hlavními orgány 

komoditní burzy jsou valná hromada a burzovní komora. Členové burzy jsou osoby, které 

se podílejí na jejím řízení, mezi nimi i burzovní dohodce. Burzovní dohodce je 

zprostředkovatelem burzovních obchodů, je jmenován a odvoláván burzovní komorou 

s předchozím souhlasem burzovního komisaře. Burza cenných papírů je právnická osoba 

oprávněná organizovat trh cenných papírů. Je akciovou společností, která se řídí 

obchodním zákoníkem. Při svém založení však musí mít, na rozdíl od běžných akciových 

společností, nejméně deset zakladatelů a nemůže být založena veřejným upisováním akcií. 

Na půdě burzy se prostřednictvím oprávněných osob uskutečňují burzovní obchody. 
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Oprávněnými osobami jsou akcionáři burzy, Česká národní banka a osoby, které mají 

burzovní komorou udělené oprávnění. Jmenované osoby však na burze neobchodují 

osobně, pro tento účel si zřizují fyzické osoby, které jednají jejich jménem a na jejich účet 

– burzovní makléře. Burzovní makléř je tedy zprostředkovatel obchodu s cennými papíry 

na burze [17], [18], [19], [32]. 

Zprostředkovatel a rozhodce při řešení kolektivních sporů, upraveno zákonem č. 

2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon řeší 

kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, jehož cílem je 

uzavření kolektivní smlouvy. V případě sporu si mohou smluvní strany zvolit 

zprostředkovatele. Zprostředkovatelem může být fyzická osoba způsobilá k právním 

úkonům nebo právnická osoba. Pokud se strany nedohodnou na zprostředkovateli, určí 

zprostředkovatele, zapsaného v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném 

ministerstvem, příslušné ministerstvo. Pokud je řízení před zprostředkovatelem neúspěšné, 

mohou smluvní strany požádat o rozhodnutí sporu rozhodce. Rozhodcem může být pouze 

fyzická osoba způsobilá k právním úkonům a zapsaná v seznamu zprostředkovatelů a 

rozhodců [21]. 

Rozhodce při rozhodování majetkových sporů, jehož činnost řeší zákon č. 216/1994 

Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších předpisů. 

Rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý a způsobilý k právním 

úkonům. Jedná se o nestrannou a nezávislou osobu, která je nápomocna při řešení 

majetkových sporů [22]. 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a 

o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění. 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr provádí ověřování výsledků zeměměřických 

činností. Může jím být fyzická osoba, která je občanem České republiky, je způsobilá 

k právním úkonům a bezúhonná. Další podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání 

zeměměřického směru s titulem inženýr a nejméně pět let odborné praxe [23]. 

Autorizovaný (svobodný) architekt a autorizovaný (svobodný) inženýr, 

charakterizováni zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 

pozdějších předpisů. Autorizovaným architektem je ten, komu byla udělena autorizace a je 
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zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů. 

Obdobně autorizovaným inženýrem je osoba, které byla udělena autorizace a je zapsána 

v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě. Autorizace je oprávnění fyzických osob k výkonu 

odborných činností ve výstavbě. Obory pro které je autorizace udělována jsou: 

architektura, územní plánování a krajinářská architektura. Svobodní architekti nebo 

svobodní inženýři mohou vykonávat povolání společně ve sdružení, dále jako společníci 

veřejné obchodní společnosti nebo jako společníci společnosti s ručením omezeným. 

Samosprávným orgánem autorizovaných architektů a inženýrů, se sídlem v Praze, je Česká 

komora autorizovaných architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě. Komory mají tyto orgány: Česká komora autorizovaných architektů - 

valnou hromadu, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - 

shromáždění delegátů. Dalšími orgány jsou představenstvo, které je statutárním orgánem, 

předseda, dozorčí rada, stavovský soud a autorizační rada [24]. 

Autorizovaný inspektor vykonávající svoji činnost jako svobodné povolání, podle 

zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. Autorizovaného inspektora jmenuje ministr pro místní rozvoj. 

Podmínkou je dosažení magisterského vzdělání architektonického nebo stavebního směru, 

prokázání zákonem stanovené praxe a znalostí a zkušeností potřebných pro výkon funkce 

před odbornou komisí [25]. 

Lékař, lékárník, stomatolog, psychoterapeut, přírodní léčitel, klinický logoped, klinický 

psycholog a další zdravotničtí pracovníci, jejichž činnost upravuje zákon č. 20/1966 Sb., o 

péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 338/2008 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v platném znění. Na základě 

zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České 

lékárnické komoře ve znění pozdějších předpisů, se zřizuje Česká lékařská komora, Česká 

stomatologická komora a Česká lékárnická komora (dále jen „komory“), které jsou 

samosprávnými stavovskými organizacemi sdružujícími všechny lékaře, stomatology a 

lékárníky. Každý lékař, stomatolog a lékárník, který na území České republiky vykonává 

své povolání, musí být členem jedné z těchto komor. Základním článkem komor je okresní 
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sdružení a v hlavním městě Praze obvodní sdružení. Orgány komor tvoří sjezd delegátu, 

představenstvo, čestná rada komory a revizní komise [26], [27], [28]. 

Veterinární lékař a další veterinární pracovníci dle zákona č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. Každý veterinární lékař, který na území České republiky vykonává 

veterinární léčbu, musí být členem Komory veterinárních lékařů České republiky, o které 

hovoří zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky ve znění 

pozdějších předpisů. Ta sídlí v Brně a jejím základním článkem je sdružení veterinárních 

lékařů v okresech. Jejími orgány jsou sněm, představenstvo, prezident, revizní komise a 

čestná rada [9], [20]. 

Zemědělský podnikatel, charakterizován v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve 

znění pozdějších předpisů. Jde o fyzickou nebo právnickou osobu, která provozuje 

zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost a která je vedena v evidenci. 

Zemědělské podnikatele evidují místně příslušné obecní úřady s rozšířenou působností [7]. 
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5. Srovnání jednotlivých právních forem a jejich vy užití 

Výběr právní formy, který je nabízen obchodním zákoníkem a dalšími právními 

předpisy, plně závisí na podnikateli. Tyto právní formy jsou podřízeny různým právním 

normám, které také mohou ovlivnit podnikatelské rozhodování. Budoucí podnikatel musí 

zvažovat především míru a rozsah podnikatelského rizika, tzn., že musí zvážit okolnosti, za 

kterých se může setkat s neúspěchem nebo dlouhodobou ztrátou. Ke kritériím, dle kterých 

dochází k volbě právní formy patří zejména - oprávnění k řízení, tj. zastupování podniku 

navenek, počet zakladatelů, nároky na počáteční kapitál, administrativní náročnost založení 

podniku a výdaje spojené se založením. K dalším potom účast na zisku (ztrátě), přístup 

k cizím zdrojům – finanční možnosti nebo daňové zatížení. Z vhodnosti volby konkrétního 

typu právní formy jsou dovozovány výhody a nevýhody jednotlivých právních forem, nebo 

i naopak, kdy z porovnání výhod a nevýhod je usuzováno na vhodnost adekvátní volby. 

V každém případě je tato volba dlouhodobě působícím rozhodnutím a je proto třeba ji 

pečlivě uvážit [3]. 
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Graf 1: Organizační struktura národního hospodářství v ČR k 31. 12. 2007      

                                                                                                                  Zdroj: [29], [33] 
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Strukturu národního hospodářství v České republice podle vybraných právních forem 

k datu 31. 12. 2007 znázorňuje graf 1. Vyplývá z něj, že nejčastější právní formou 

podnikání na území České republiky bylo podnikání fyzických osob. Z obchodních 

společností byla nejčastěji volena společnost s ručením omezeným. Naproti tomu nejméně 

obvyklou právní formou, sledovanou v uvedeném období, byla veřejná obchodní 

společnost. Komanditní společnosti jsou zahrnuty mezi ostatními podnikatelskými 

subjekty, neboť jejich počet, v uvedeném období, byl zaznamenán pouze v roce 2006.  

Podnikání fyzických osob lze rozdělit na dvě skupiny. Fyzické osoby podnikající na 

základě živnostenského nebo jiného oprávnění a fyzické osoby vykonávající svou činnost 

podle zvláštních právních předpisů. První formu podnikání mohou volit začínající 

podnikatelé, nebo osoby, které v podnikatelské činnosti nespatřují hlavní zdroj svých 

příjmů. Výhodou je jednoduché zahájení činnosti a nízké správní výlohy potřebné pro 

založení, změny a úkony s podnikáním spojené – správní poplatky, viz příloha 2. Případné 

změny probíhají velmi rychle a není nutný počáteční kapitál. Ve druhém případě je velký 

důraz kladen na zvláštní odbornou kvalifikaci, popř. i stupeň a druh dosaženého vzdělání. 

Tyto činnosti tedy může vykonávat jen ten, kdo splní podmínky stanovené zvláštními 

právními předpisy. 

Podnikatel má volnost při rozhodování. Může si zvolit daňovou evidenci nebo 

podvojné účetnictví. Fyzické osoby si mohou k podnikání přizvat osobu žijící ve společné 

domácnosti, jako osobu spolupracující, a přerozdělit na ni určité pracovní povinnosti a dále 

také část příjmů a výdajů z podnikání a využít tak daňové úspory. K nevýhodám patří 

riziko, které vyplývá z neomezeného ručení majetkem, vysoké požadavky na odborné i 

ekonomické znalosti podnikatele, obvykle zastává jak vlastní podnikatelskou činnost, tak i 

s tím spojenou administrativu, omezený přístup k bankovním úvěrům, při obchodování 

může působit jako „méněcenný partner“. Dojde-li k finančním problémům v podnikání, 

mohou se tyto projevit i v rodině podnikatele. Tuto právní formu podnikání lze vhodně 

kombinovat s výhodami plynoucími ze sdružení fyzických osob. Sdružení fyzických osob 

upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění. Nemá právní 

subjektivitu a nemůže samostatně vstupovat do žádných obchodních ani právních vztahů. 

Mezi výhody tohoto sdružení patří jednoduchost vzniku, rovnoprávné postavení členů, 

sdružování finančních prostředků a podnikatelských zkušeností, možné úspory režijních 

nákladů a přerozdělení příjmů a výdajů v předem dohodnutém poměru. Nevýhodou můžou 
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být problematické vlastnické vztahy u vkladů a majetku, možný konflikt zájmů, neshody 

při změnách účastníků nebo při vypořádání v případě ukončení činnosti. Snadno také může 

dojít k překročení zákonem stanoveného obratu pro registraci k dani z přidané hodnoty – 

sčítá se zde obrat všech členů sdružení [4]. 
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Graf 2: Fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona a dle jiných právních předpisů 

               Zdroj: [29], [33]  

 
 Graf 2 zobrazuje počet fyzických osob podnikajících podle živnostenského zákona a  

podíl fyzických osob podnikajících dle jiných právních předpisů v letech 2002 – 2007. Je 

zde patrné, že naprostá většina podnikajících fyzických osob volí pro své podnikání právní 

formu fyzické osoby podnikající na základě živnostenského zákona, těchto fyzických osob 

neustále přibývá. Druhou nejrozšířenější právní formou jsou osoby, které podnikají dle 

jiných právních předpisů, jejich počet se však, na rozdíl od první skupiny, snižuje.  

Veřejná obchodní společnost je nejjednodušším typem obchodní společnosti. Pro její 

založení není nutný počáteční kapitál. Ručení společníků je neomezené a garantuje tudíž 

solidnost společnosti. Společníci mohou jednoduše ze společnosti vystoupit. Výhodou je 

také dobrý přístup k cizímu kapitálu a způsob zdanění, kdy zisk nepodléhá dani z příjmů 

právnických osob, ale rozdělí se mezi společníky a je zdaněn daní z příjmů fyzických osob. 

Nevýhodu lze spatřovat v neomezeném ručení společníků, které přináší možná osobní 
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rizika. V souvislosti s tímto rizikem pak může docházet ke konfliktům při řízení 

společnosti. Je stanovený minimální počet společníků, což může způsobit problémy při 

zániku společníka. Veřejná obchodní společnost může být založena jen k podnikatelským 

účelům, viz příloha 3. Bývá zpravidla využívána pro podnikání menšího rozsahu např. 

rodinné podniky nebo výkon řemesel. Nesmí být naopak použita jako právní forma pro 

některé speciální druhy podnikání jako jsou banky, pojišťovny, investiční společnosti a 

fondy, penzijní fondy atd. [2], [4].  
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Graf 3: Veřejné obchodní společnosti v letech 2002 – 2007  

            Zdroj: [29], [33]  

Počet veřejných obchodních společností v letech 2002 – 2007 zachycuje graf 3. Jedná 

se o právní formu, která není v České republice příliš rozšířena. Množství veřejných 

obchodních společností se snižuje, což může být způsobeno především neomezeným 

ručením společníků. 

Komanditní společnost může být zajímavou formou podnikání pro kapitálově slabého 

podnikatele a investora hledajícího investiční příležitost. V České republice jde o velmi 

málo frekventovanou formu podnikání. Počet komanditních společností na našem území 

byl ve Statistických ročenkách zjištěn pouze za rok 2006, kdy jich tu bylo pouhých 722. 

Výhodou je, že při zakládání komanditní společnosti není nutný velký počáteční kapitál. 

Komanditisté nemají zákaz konkurence a jsou oprávněni nahlížet do účetních knih a 
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zmocnit auditora ke kontrole účetní závěrky. Zisk se dělí dle společenské smlouvy mezi 

komplementáře a komanditisty, přičemž zisk komplementářů podléhá dani z příjmů 

fyzických osob. Při splnění určitých podmínek může dojít ke změně na veřejnou obchodní 

společnost. Nevýhodou může být administrativně náročnější vznik. Zisk komanditistů je 

zdaněn daní z příjmů právnických osob a při vyplácení ještě srážkovou daní. Může zde, 

v souvislosti s různou mírou rizika, dojít k rozporům mezi komanditisty a komplementáři. 

V případě změny společenské smlouvy je nutný souhlas komplementářů i komanditistů. 

Komanditní společnost je právnická osoba, která může být založena jen za účelem 

podnikání, viz příloha 4. Bývá obvykle právní formou pro podnikání menšího rozsahu, i 

když kapitálový prvek v podobě komanditistů dovoluje pružně shromáždit potřebné 

finanční či věcné zdroje pro podnikatelské aktivity. Právní forma komanditní společnosti 

nesmí být využita pro některé speciální druhy podnikání jako jsou např. banky, pojišťovny, 

investiční společnosti a investiční fondy, penzijní fondy. Komanditní společnost je vhodná 

zejména tam, kde dochází ke spojení podnikatelských schopností komplementářů a 

kapitálu komanditistů. [2], [4], [29]. 

 Nejrozšířenějším typem obchodní společnosti je v České republice společnost 

s ručením omezeným. Její obliba souvisí s nespornou výhodou, kterou je omezené ručení 

společníků. Dalšími výhodami je, že velká část rozhodnutí není podmíněna souhlasem 

všech společníků. Lhůta pro splacení vkladu je pět let a lze vložit i nepeněžitý vklad. Může 

být ustanoven kontrolní orgán – dozorčí rada. K nevýhodám patří nutný počáteční kapitál. 

Také založení a chod společnosti není administrativně jednoduchý. V návaznosti na 

omezené ručení může být společnost v očích obchodních partnerů méně důvěryhodná než 

osobní společnosti či akciová společnost, viz příloha 5. Společnost s ručením omezeným 

umožňuje spojit kapitálové prostředky více podnikatelů, popř. i jejich činnosti, zároveň ale 

rozděluje podnikatelské riziko. Umožňuje úplné oddělení majetku použitého k podnikání 

od osobního majetku zakladatelů (společníků), tím značně omezuje riziko podnikání. Při 

podnikání v této společnosti společník vyděluje část svého majetku v podobě vkladu do 

společnosti. Tento vklad se stává majetkem společnosti a tím dochází k oddělení majetku 

společníka a společnosti. Je-li podnikání neúspěšné je postižena pouze ta část majetku 

společníka, která je jeho podílem ve společnosti, nikoliv i jeho osobní majetek. U 

společnosti s ručením omezeným je ručení společníka omezeno na částku nesplaceného 

vkladu. Jestliže je tento vklad splacen, pak tedy společník věřitelům společnosti neručí. 
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Společnost s ručením omezeným může být založena za účelem podnikání, avšak může 

provozovat i činnosti, které podnikáním nejsou. V případě podnikání je tato právní forma 

výhodná pro toho, kdo chce omezit své podnikatelské riziko a má potřebný počáteční 

kapitál na založení společnosti, pokud má mít podnikání charakter drobného či středního 

podnikání a relativně průhledné kapitálové vazby [1], [4]. 
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Graf 4: Společnosti s ručením omezeným v letech 2002 – 2007 

     Zdroj: [29], [33] 

V grafu 4 je zaznamenán počet společností s ručením omezeným v letech 2002 – 2007. 

Tato právní forma se podílí se na celkovém počtu obchodních společností největší měrou. 

Oblíbena je hlavně kvůli omezenému ručení za závazky společnosti.    

Akciová společnost je jednou z nejstarších kapitálových právních forem, která je velmi 

dobře vnímána obchodními partnery a má dobrý přístup ke kapitálu. Výhodou akcionářů 

je, že neručí za závazky společnosti. Jako nevýhodu lze uvést zejména nutný vysoký 

základní kapitál a značně komplikovanou právní úpravu. Také administrativní založení a 

řízení společnosti je velmi náročné. K založení nepostačuje jen jedna fyzická osoba, viz 

příloha č. 6. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem a údaje z ní povinně 

zveřejňovány. Akciová společnost je typickou kapitálovou společností, nenacházíme zde 

osobní prvky a vazba společníků na společnost je velmi volná. Pokud společnost vydá 
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akcie na majitele zůstávají její společníci – akcionáři dokonce zcela anonymní. Účelem 

založení společnosti může být podnikání i nepodnikatelské činnosti (což není v praxi moc 

obvyklé). Společníky akciové společnosti mohou být fyzické i právnické osoby, jejich 

maximální počet není stanoven. Za trvání společnosti akcionáři za závazky společnosti 

neručí. Tato právní forma je vhodná pro složité podnikatelské činnosti velkého rozsahu, 

popř. kapitálově náročné podnikání. Akciová společnost jako jediná ze všech obchodních 

společností může vykonávat všechny druhy podnikatelských činností, jestliže splní 

stanovené podmínky a není-li určitý druh podnikání vyhrazen státu nebo určené právnické 

osobě. Zvláštní zákony v některých případech neumožňují, aby určitá podnikatelská 

činnost byla vykonávána v jiných právních formách obchodních společností. Například 

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění, dle něhož může mít banka  pouze právní 

formu akciové společnosti nebo státního peněžního ústavu, dále zákon č. 214/1992 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu v platném znění, který stanoví, že burza cenných papírů 

může mít jen právní formu akciové společnosti [1], [2], [4].  
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Graf 5: Akciové společnosti v letech 2002 – 2007 

     Zdroj: [29], [33] 

Z grafu 5, který sleduje počet akciových společností v letech 2002 –2007, je patrné, že 

jich, i přes náročnost jejich založení a fungování, neustále přibývá.  
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Méně častou právní formou v podnikatelské praxi jsou družstva. K jejich výhodám 

patří poměrně nízký základní kapitál a rovné postavení členů. Členové neručí za závazky a 

přijetí nového člena nebo vystoupení člena z družstva je velmi jednoduché. Nevýhodou je 

vytváření nedělitelného fondu a zákaz konkurence pro členy představenstva a kontrolní 

komise, viz příloha č. 7. Družstva jsou zakládána jednak pro účely podnikání, jednak pro 

účely zajišťování potřeb svých členů. Většinou nemají družstva čistou podobu jednoho 

nebo druhého typu, jde spíše o smíšenou povahu účelu založení. Na jedné straně je 

založeno za účelem podnikání, na druhé s cílem uspokojovat potřeby svých členů. Vždy je 

však družstvo ve smyslu obchodního zákoníku podnikatelem, tzn. bude vždy naplňovat 

formální znaky podnikatele a mít právní povahu podnikatele. V dnešních právních 

předpisech není určeno jaké druhy družstev mají existovat. V současné době působí v naší 

republice početně dosti silné skupiny družstev bytových, výrobních, spotřebních nebo třeba 

zemědělských. Jedná se o právní formu, která dovoluje účast na podnikání široké 

veřejnosti, respektuje sociální potřeby svých členů a obsahuje silný prvek vzájemné 

pomoci. Jako právní forma pro podnikání v České republice se družstva příliš nepoužívají. 

Jejich hlavním smyslem je spíše vyvíjení aktivit, které jsou v zájmu jejich členů [1], [2].  
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Graf 6: Družstva v letech 2002 – 2007 

     Zdroj: [29], [33] 

Graf 6 zachycuje počet družstev v období 2002 – 2007. V průběhu let dochází 

k mírnému nárůstu počtu družstev.   
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6. Závěr 

Úspěch podniku může z velké části záviset právě na vhodně zvolené právní formě 

podnikání. Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat a zhodnotit nejčastěji používané 

právní formy podnikání v České republice. Analyzovat jejich hlavní výhody a nevýhody 

tak, aby bylo patrné, která právní forma se při zvážení všech pro a proti hodí k určitému 

druhu podnikání. Správná volba usnadní podnikateli činnost a eliminuje budoucí náklady i 

komplikace v podnikání. Podle právní formy podnikání, kterou si zakladatel zvolí se liší i 

konkrétní postup založení. V zásadě jde o odlišnosti související s provozováním činnosti 

jako fyzická osoba – živnostník, nebo osoba právnická, tj. obchodní společnost.  

Shrneme-li uvedené charakteristiky a srovnání právních forem na území České 

republiky lze říci, že fyzické osoby vystupují v roli podnikatele i v roli výkonné pracovní 

síly. Tito podnikatelé jsou přímo objektem právních vztahů. Nejčastější a pro jednotlivce 

nejvhodnější formou podnikání je živnostenské podnikání, které není náročné na zahájení 

činnosti ani na počáteční kapitál. Nevýhodou je vysoké riziko plynoucí z neomezeného 

ručení majetkem, nebo požadavek odborné způsobilosti. Živnostenské podnikání je vhodné 

zejména pro začínající podnikatele, může je volit i ten, kdo v podnikání nespatřuje hlavní 

zdroj  svých příjmů. 

Společníci právnických osob přinášejí kapitálový vklad, ale mohou, nebo také nemusejí 

ve společnosti pracovat. Do právních vztahů vstupuje pouze společnost, niko-li její 

společníci. Z obchodních společností je v praxi nejrozšířenější právní formou společnost 

s ručením omezeným. A to zejména pro omezené ručení společníků. Jako nevýhodu lze 

uvést administrativně náročnější založení a chod společnosti. Tato právní forma je vhodná 

zejména pro toho, kdo nechce nést velké finanční riziko a má potřebný kapitál na založení 

společnosti. Druhou nejrozšířenější právní formou je akciová společnost, která jako jediná 

z obchodních společností může vykonávat veškeré druhy podnikatelských činností a má 

velmi dobrý přístup ke kapitálu. Výhodou také je, že akcionáři neručí za závazky 

společnosti. Nevýhodu lze spatřit ve vysokém základním kapitálu a komplikované právní 

úpravě. Specifickou právní formou v podnikatelské praxi jsou družstva, jež jsou zakládána 

spíše pro účely zajišťování potřeb svých členů. Jsou-li založena za účelem podnikání pak 

mezi jejich výhody patří zejména nízký základní kapitál a rovné postavení členů. 

Negativem může být vytváření nedělitelného fondu. V České republice méně využívanou 
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právní formou jsou veřejné obchodní společnosti. Nepříliš častá volba tohoto typu 

obchodní společnosti může souviset s neomezeným ručením společníků. Výhodami je zde 

dobrý přístup k cizímu kapitálu a jednoduchý způsob vystoupení ze společnosti. Tento typ 

společnosti lze využít zejména pro podnikání menšího rozsahu např. k výkonu různých 

řemesel. Komanditní společnost se na našem území vyskytuje velice zřídka, přestože může 

být zajímavou právní formou podnikání zejména tam, kde dochází ke spojení 

podnikatelských schopností komplementářů a kapitálu komanditistů. Nevýhodou je 

administrativně náročnější vznik, různá míra rizika komanditistů a komplementářů, která 

může způsobit rozpory. 

Bakalářská práce nabízí přehled nejčastěji používaných právních forem podnikání v 

České republice, charakterizuje je, posuzuje důležitá kritéria, která je nutné při 

rozhodování zvážit, srovnává klady a zápory. Zkoumá možnosti využití jednotlivých 

způsobů podnikání v praxi a uvádí odkazy na konkrétní právní předpisy. 
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