
 

                                                                                                                                                                                                                                  

Přílohy 

 
Příloha 1: Přehled odborných činností fyzických osob s potřebnou kvalifikací dle zvláštních předpisů  

Jiné právní formy podnikání 
- přehled odborných činností fyzických osob s potřebnou kvalifikací dle zvláštních předpisů 

advokát zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění 

notář zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnostech (notářský řád) 
v platném znění 

patentový zástupce zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o 
opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví v platném znění 

soudní exekutor zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů v platném znění 

znalec a tlumočník zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v platném znění 

auditor zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 
Sb., v platném znění 

daňový poradce zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových 
poradců České republiky v aktuálním znění 

burzovní dohodce 
burzovní makléř 

zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších 
předpisů 
zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách ve znění pozdějších 
předpisů  
zákon č. 152/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České 
národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších 
předpisů 
zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů ve znění pozdějších 
předpisů 

zprostředkovatel, rozhodce 
při řešení kolektivních sporů 

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

rozhodce při rozhodování 
majetkových sporů 

zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích 
nálezů ve znění pozdějších předpisů 

úředně oprávněný 
zeměměřický inženýr 

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění 

autorizovaný (svobodný) 
architekt, autorizovaný 
(svobodný) inženýr 

zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě ve znění pozdějších předpisů 

autorizovaný inspektor 
vykonávající svoji činnost 
jako svobodné povolání 

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

lékař, lékárník, stomatolog, 
psychoterapeut, přírodní 
léčitel, klinický logoped, 
klinický psycholog a další 
zdravotničtí pracovníci 

zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších 
předpisů 
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 

veterinární lékař a další 
veterinární pracovníci 

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů 

zemědělský podnikatel zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

Správní úkon Poplatek 

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání  1000 Kč 

Další ohlášení živnosti   500 Kč 

Přijetí žádosti o koncesi  při vstupu do živnostenského podnikání 1000 Kč 

Přijetí další žádosti o koncesi   500 Kč 

Změna rozhodnutí o udělení koncese   500 Kč 

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro 
 koncesovanou  živnost          

  500 Kč 

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny   100 Kč 

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského   
rejstříku na žádost za každou i započatou stránku 

    20 Kč 

Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 
živnostenského zákona       

    50 Kč 

Příloha 2: Nejčastější správní poplatky související se živnostenským podnikáním              
                                                                                                                                                               Zdroj: [8] 
 

Příloha 3: Charakteristické rysy veřejné obchodní společnosti                     
                                                                                                                                                         Zdroj: [31] 

 

                                                 
Veřejná obchodní společnost (v. o. s) 

účel založení podnikání 

nejnižší počet zakladatelů 2 právnické nebo fyzické osoby, popř. kombinace, 
nejméně 2 osoby 

minimální výše základního 
kapitálu 

není tvořen 

rozsah splacení vkladu při 
vzniku 

0 

doba splacení vkladu není stanovena, může být určena společenskou smlouvou 

ručení společníka za 
závazky 

neomezené 

statutární orgán společníci 

další orgány společnosti nejsou 

zakladatelský dokument písemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy 
společníků 

povinný rezervní fond není zákonná povinnost tvořit rezervní fond 

daňové zatížení daň z příjmu fyzických osob + další daně 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

Příloha 4: Charakteristické rysy komanditní společnosti                                     
                                                                                                                                                         Zdroj: [31] 

                                                 
Komanditní společnost (k. s.) 

účel založení Podnikání 

nejnižší počet zakladatelů 2 osoby / min. 1 komanditista, min. 1 komplementář 

minimální výše základního 
kapitálu 

5000 Kč – pouze komanditisté 

rozsah splacení vkladu při 
vzniku 

dle společenské smlouvy 

doba splacení vkladu dle společenské smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu 

ručení společníka za 
závazky 

komplementář ručí neomezeně, komanditista ručí do výše  
nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku 

statutární orgán Komplementáři 

další orgány společnosti Nejsou 

zakladatelský dokument písemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy 
společníků 

povinný rezervní fond není zákonná povinnost tvořit rezervní fond 

daňové zatížení daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických 
osob + další daně  



 

                                                                                                                                                                                                                                  

Příloha 5: Charakteristické rysy společnosti s ručením omezeným    
                                                                                                                                                        Zdroj: [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 

účel založení podnikání, lze založit i za jiným účelem 

nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická osoba 

nejvyšší počet společníků 50 

minimální výše základního 
kapitálu 

200 000 Kč  

nejnižší možný vklad 20 000 Kč 

rozsah splacení vkladu při 
vzniku 

30 % z každého vkladu celkem nejméně 100 000 Kč 

doba splacení vkladu do 5 let od vzniku 

ručení společníka za 
závazky 

společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů všech 
společníků podle stavu zápisu do obchodního rejstříku 

statutární orgán Jednatelé 

další orgány společnosti valná hromada, dozorčí rada (nepovinná), popř. dle 
společenské smlouvy 

zakladatelský dokument společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě 
notářského zápisu 

povinný rezervní fond vytváří rezervní fond ze zisku, výše dle společenské 
smlouvy, nejméně 10 % zisku 

daňové zatížení daň z příjmů právnických osob + další daně  



 

                                                                                                                                                                                                                                  

Příloha 6: Charakteristické rysy akciové společnosti            
                                                                                                                                                          Zdroj: [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Akciová společnost (a. s.) 

účel založení podnikání, lze založit i za jiným účelem 

nejnižší počet zakladatelů 2 fyzické nebo 1 právnická osoba 

nejvyšší počet společníků neomezený 

minimální výše základního 
kapitálu 

  2 000 000 Kč – bez veřejné nabídky akcií 
20 000 000 Kč – s veřejnou nabídkou akcií  

nejnižší možný vklad takový, aby součet byl nejméně 2 000 000 Kč- bez veřejné 
nabídky  a 20 000 000 Kč - s veřejnou nabídkou akcií 

rozsah splacení vkladu při 
vzniku 

30 % jmenovité hodnoty akcií a emisní ážio 

doba splacení vkladu nejvýše do 1 roku od vzniku 

ručení akcionáře za 
závazky 

neručí 

statutární orgán představenstvo 

další orgány společnosti valná hromada, dozorčí rada, další dle stanov 

zakladatelský dokument ustavující valná hromada nebo zakladatelská smlouva či 
listina ve formě notářského zápisu 

povinný rezervní fond vytváří rezervní fond ze zisku, výše dle stanov, nejméně 
20 % z čistého zisku, ne však více než 10 % z hodnoty 
základního kapitálu 

daňové zatížení daň z příjmů právnických osob + další daně  



 

                                                                                                                                                                                                                                  

Příloha 7: Charakteristické rysy družstva                        
                                                                                                                                                          Zdroj: [31] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Družstvo 

účel založení podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních či 
jiných potřeb 

nejnižší počet zakladatelů 5 fyzických nebo 2 právnické osoby 

nejvyšší počet členů neomezený 

minimální výše základního 
kapitálu 

50 000 Kč 
  

nejnižší možný vklad není určen (součet musí být alespoň 50 000 Kč) 

rozsah splacení vkladu při 
vzniku 

nejméně polovina základního kapitálu 

doba splacení vkladu dle stanov 

ručení člena za závazky neručí 

statutární orgán představenstvo (u malého družstva předseda) 

další orgány společnosti členská schůze, kontrolní komise (u malého družstva jen 
členská schůze) 

zakladatelský dokument ustavující schůze 

povinný rezervní fond vytváří se nedělitelný fond při vzniku družstva, nejméně 
10 % základního kapitálu 

daňové zatížení daň z příjmů právnických osob + další daně  
 


