
 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

  

 



 
 

Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce „Analýza podmínek zaloţení nového podnikatelského subjektu― 

je analýza podmínek pro zaloţení podnikatelské entity dle platných zákonných norem České 

republiky z hlediska konkrétních podnikatelských příleţitostí, dle analýzy rizik jednotlivých 

forem podnikání, dle vstupních nákladů a časového hlediska.  

V teoretické části práce jsou charakterizovány základní formy podnikání v České republice, 

které jsou následně analyzovány dle vstupních nákladů a časového hlediska ve vztahu k 

podnikatelskému riziku. 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

The subject of the Bachelor’s work titled ―Analysis of the conditions for the establishment of 

a new entrepreneurial entity‖ is an analysis of conditions for the establishment of an 

entrepreneurial entity in accordance with legal standards of the Czech Republic in force. This 

analysis is elaborated from the point of view of specific entrepreneurship opportunities, 

according to the analysis of the risks involved with individual forms of business and 

according to the input costs and timescale.  

The theoretical part of the work focuses on the characteristics of the basic forms of business 

in the Czech Republic, which are subsequently analysed according to the input costs and 

timescale in relation to the entrepreneurship risk. 
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Úvod 

 

V hektické době po roce 1989 bylo v České republice zaloţeno mnoho podnikatelských 

subjektů. Podnikatelské prostředí bylo charakterizováno přebujelou byrokracii a právním 

prostředím označovaném jako „právní dţungle.― Velká část novodobých podnikatelů pro tyto 

okolnosti neuspěla ve svém podnikání a dostala sebe a své rodiny do nepříjemného postavení. 

V současné době se situace v České republice mírně zlepšila.  

Stát postupně odbourává byrokracii při zakládání firem, zlepšuje legislativu a přijímá 

podpůrné programy pro podnikání. Přesto v průzkumech vývoje odbourávání byrokratických 

překáţek při zakládání nových obchodních společností obsazuje Česká republika poslední 

příčky mezi zeměmi Evropské unie. 

Pro začínajícího podnikatele je stále těţké zvolit si optimální formu podnikání. Této důleţité 

volbě můţe napomoci i tato práce, jejíţ předmětem je analýza podmínek pro zaloţení 

podnikatelské entity dle platných zákonných norem České republiky z hlediska konkrétních 

podnikatelských příleţitostí, dle analýzy rizik jednotlivých forem podnikání, dle vstupních 

nákladů a časového hlediska. 

Tato práce byla zpracována na základě odborné literatury, ale také na základě praktických 

informací pracovníků ţivnostenských úřadů a notářství. V teoretické části práce jsou 

definovány základní pojmy, je zde uvedena základní legislativa vztahující se k podnikání a  

také se věnuje zakládání podniku obecně. V druhé části se jiţ práce věnuje podnikání 

fyzických osob, tedy podnikání na základě ţivnostenského zákona a především zaloţení 

ţivnosti s analýzou rizik této formy podnikání. Další část práce je věnována zakládání 

obchodních společností. Zde jsou popsány základní rysy jednotlivých společností, tedy 

veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, 

akciové společnosti a druţstvu, hlavní kroky k jejich zaloţení s následnou analýzou rizik 

kaţdé formy podnikání. V závěru jsou podmínky pro zakládání podnikatelských subjektů 

v České republice shrnuty a vyhodnoceny. 
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1. Podnikání 

1.1 Co je podnikání 

Podnikání  je základem rozvoje lidské kultury a civilizace. Teorie podnikání jako ucelený 

systém poznatků o podnikání se vyvíjela postupně. Zpočátku bylo podnikání zkoumáno 

v rámci jiných věd. Aţ v osmdesátých letech 20. století se teorie podnikání vykrystalizovala 

jako samostatná vědní disciplína. Za průkopníka snahy o koncipování samostatné vědní teorie 

podnikání je povaţován J. A. Timmons (1941-2008). Obsah pojmu podnikání procházel od 

18. století značným vývojem. Celá řada odborníků, kteří  teorii podnikání jako vědní 

disciplínu zkoumali se podnikání snaţili definovat, proto se v současnosti můţeme setkat 

s různými definicemi.Za všeobecně nejuznávanější  jsou v současnosti povaţovány tři 

základní pojetí podnikání[6]: 

a) Podnikání jako proces. Jeho smyslem je vytvoření něčeho navíc, nové (přidané) 

hodnoty, která nemusí mít finanční formu. Děje se tak aplikaci podnikavého přístupu 

v profesi podnikatel, která je diferenciovaná: např. ţivnostník, střední podnikatel apod. 

Sociální status profese podnikatel je částečně vymezen legislativou.  

b) Podnikání jako přístup (metoda). Podnikavý přístup má charakter kompetence dle 

způsobu nebo dimenze chování člověka: Podnikavý přístup má tyto znaky: 

 zájem a snaha vytvořit něco navíc, 

 samostatné nalézání příleţitostí k realizaci tohoto cíle, 

 vkládání a účinné vyuţívání vlastních zdrojů, svého času a jména, 

 dobrovolné přebírání vlastní odpovědnosti, nesení přiměřeného rizika, 

 sklízení pozitivních výsledků jako poslední v řadě zainteresovaných. 

 

c) Podnikání jako hodnotová orientace. Symbolicky bývá označována jako 

„podnikatelský duch―, coţ představuje typickou strukturu hodnot a postojů, která má 

společenský a individuální rozměr. Společenský rozměr vyjadřuje jak si společnost 

váţí podnikatelů a podnikání vůbec.  

Definice podnikání dle obchodního zákoníku a živnostenského zákona 

Podnikání je podle ustanovení § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění 

(dále obchodní zákoník),definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. [15] 
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V zákoně č. 455/1991 Sb., v platném znění (dále ţivnostenský zákon) je v § 2 definováno 

podnikání jako soustavná činnost prováděná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených ţivnostenským zákonem. 

[14] 

Kaţdá z uvedených definic  je však ovlivněná úhlem pohledu na podnikání. Proto jsem pro  

účely této práce  podnikání definoval takto:  

 

Podnikání je činnost ekonomického subjektu, prováděná na vlastní riziko a v rámci 

platné legislativy za účelem vytváření  zisku. 

 

1.2 Kdo to je podnikatel 

Definovat pojem podnikatel je stejně sloţité jako definování podnikání. Jinak je vnímán 

z pohledu ekonomů, sociologů, byznysmenů či politiků.[13] Ani legislativa České republiky 

upravující postavení a činnost osob samostatně výdělečně činných není jednotná v definování 

tohoto pojmu. Pro účely této práce je zásadní definice uvedená v § 2 obchodního zákoníku, 

který nám stanovuje, ţe podnikatelem je: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

 osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštního 

předpisu. 

1.3 Legislativa upravující podnikání 

Jelikoţ podnikání se dotýká většiny sfér naší společnosti upravuje jeho činnost značné 

mnoţství právních norem. Podnikání je zakotveno i v Ústavě České republiky a Listině 

základních práv a svobod. Základními právními předpisy upravující podnikání jsou zákon č. 

455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

Proto lze podnikání rozdělit na podnikání dle ţivnostenského zákona a podnikání dle 

obchodního zákoníku. 
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Podnikání se však řídí celou řadou dalších navazujících zákonů např.: 

 zákon č. 570/1991 Sb. o ţivnostenských úřadech, 

 zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, 

 zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace, 

 zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, 

 zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, 

 zákon č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělání, 

 zákon č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání, 

 zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, 

 zákon č. 40/1964 Sb.  občanský zákoník, 

 zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, 

 zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, 

 zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 

 zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole a další. 

Podnikání dále upravují nařízení vlády např.: 

 nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů ţivností volných, 

 nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam ţivností, jejichţ výkon 

je podnikatel povinen zajistit a další právní předpisy jako jsou vyhlášky, normy 

atd. 
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2. Zakládání podniku 

Neţ zahájíme podnikatelskou činnost, musíme učinit spoustu dílčích kroků, postupů a zváţit 

velké mnoţství faktorů. Nejdříve musíme posoudit, zda vůbec máme osobní předpoklady pro 

podnikání, také zda máme pro podnikatelskou činnost podporu okolí, zda máme dobrý 

podnikatelský nápad a v čem spočívá naše konkurenční výhoda.  

Musíme si sestavit zakladatelský rozpočet a zjistit potřebnou výši počátečního kapitálu. 

Dalším nezbytným krokem je zpracování podnikatelského plánu, který nám ověří reálnost a 

ţivotaschopnost našeho podnikatelského nápadu. V těchto činnostech nám mohou pomoci 

organizace poskytující sluţby podnikatelům a informační servery na internetu, určené na 

podporu podnikání.  

2.1 Zakladatelský projekt 

Před učiněním prvních kroků k zaloţení podnikatelského subjektu si musí podnikatel 

zodpovědět otázky co bude vyrábět, nebo jaké sluţby bude poskytovat a na jakém zařízení 

bude vyrábět. Dále je nutno posoudit zda zvaţovaný projekt je reálný, nakolik jsou dostupné 

zdroje k jeho realizaci apod. Toto komplexně řeší zakladatelský projekt.[3] 

K tomu, aby zakladatelský projekt byl úspěšný měl by obsahovat [4]: 

 vymezení základních cílů podnikání, 

 specifikace trhu, na který podnik vstupuje (velikost, podíl, konkurence, limity, 

bariéry), 

 zvláštní výhody, které daný produkt nebo sluţba přinese, čím se bude lišit od 

konkurence, 

 způsob zaloţení podniku (obor a předmět podnikání, velikost, právní forma), 

 dlouhodobější výhled včetně definování finančních cílů, 

 rozpočet zdrojů a potřeb včetně definování finančních cílů, 

 rozpočet zdrojů a potřeb včetně prokázané schopnosti případné cizí zdroje splácet, 

 daňové zatíţení, 

 pojištění podniku (majetkové, osob, apod.), 

 ţivotní prostředí (vliv projektu na okolí, odpady a jejich likvidace, apod.) a 

 reference o osobě zakladatele. 
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2.2 Volba právní formy podniku 

Volba právní formy podnikání je dlouhodobě působící faktor a např. v případě neúspěchu 

v podnikání při ručení celým majetkem můţe mít závaţné následky, proto patří mezi důleţité 

rozhodnutí při zakládání podnikatelského subjektu.  

Kritéria ovlivňující volbu právní formy podniku[4]: 

 rozsah a způsob ručení, 

 oprávnění k řízení, 

 počet zakladatelů, 

 nároky na počáteční kapital, 

 administrativní náročnost zaloţení podniku a rozsah výdajů spojených se zaloţením a 

provozováním podniku, 

 účast na zisku (ztrátě), 

 finanční moţnosti, zvláště přístup k cizímu kapitálu, 

 daňové zatíţení, 

 zveřejňovací povinnost. 

 

Podnikatelské entity lze dle právních forem dělit na: 

a) samostatný podnikatel – fyzická osoba podnikající jako ţivnostník, 

b) osobní společnosti – jedná se o veřejnou obchodní společnost a komanditní 

společnost, 

c) kapitálové společnosti – jedná se o akciovou společnost, společnost s ručením 

omezeným a 

d) druţstva. 

Výše jsou uvedeny pouze základní právní formy podniku, obchodní zákoník umoţňuje i 

smíšené formy podniku jako jsou kapitálová společnost v kombinaci s komanditní 

společností, komanditní společnost na akcie a kapitálová společnost a tiché společenství. 

Nutno však zmínit  také  další právní formy podnikatelských subjektů, které vyplývají z 

členství České republiky v Evropské unii, kterými jsou evropské hospodářské zájmové 

sdruţení, které náleţí mezi osobní společnosti, evropské druţstvo a evropská společnost 

patřící mezi kapitálové společnosti.  
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2.3 Náklady na založení podnikatelského subjektu tvoří: 

Základní kapitál – není povinný u všech forem podnikání. Výše základního kapitálu je 

uvedena u charakteristiky jednotlivých forem kapitálových společností. 

Správní poplatky např.: 

 kolek na prvozápis do obchodního rejstříku: 5 000 Kč, 

 kolek na zápis změn do obchodního rejstříku: 1 000 Kč, 

 vydání ţivnostenského oprávnění 1.000,-Kč,  

 vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny 2.000,-Kč, 

 schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou ţivnost 500,-Kč, 

Výpisy z evidencí: 

 výpis z katastrů nemovitostí 100,-Kč
1
,  

 výpis z obchodního rejstříku 70,-Kč za stránku,  

 výpis z rejstříku trestů 50,-Kč 

 

Notářské poplatky 

Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 

196/2001 sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví,ve znění pozdějších změn. 

Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně, dle 

níţe uvedených sazeb, z hodnoty předmětu úkonu: 

 z prvních 100 000 Kč: 2,0 %, 

 z přebývající částky aţ do 500 000 Kč: 1,2 %, 

 z přebývající částky aţ do 1 000.000 Kč: 0,6 %, 

 z přebývající částky aţ do 3 000.000 Kč: 0,3 %, 

 z přebývající částky aţ do 20 000.000 Kč: 0,2 %.  

Pro příklad uvádím vybrané notářské úkony: 

 rozhodnutí jediného společníka 2.500,- Kč,  

 valná hromada 3 000,- Kč, 

 ověření podpisů 36,-Kč za stránku, 

 stránka stejnopisu 100 ,-Kč. 

 

 

Dále má notář nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaloţených v souvislosti s 

prováděním úkonů. Tyto výdaje se u notářů liší, dle místních podmínek apod. Dále se výše 

                                                           
1
 Výpisy z evidencí moţno pořizovat na kontaktních místech Czech POINT, na notářstvích nebo u přímo u 

správců evidencí , přičemţ jsou však ceny za výpis rozdílné. 



 
 

 
- 10 - 

nákladů na notářské úkony liší dle toho, zda je plátcem DPH, či nikoli. Proto nelze zcela 

přesně vyčíslit náklady na kaţdý úkon. 

 

Ostatní náklady 

 

Ostatními náklady jsou zejména soudní a jiné poplatky, úhrady za právní sluţby, cestovní 

výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, 

překlady, opisy, kopie a náklady na vloţení či získání dat z centrálních informačních systémů. 

Časové hledisko při zakládání podnikatelského subjektu 

Všechny instituce podílející se na zaloţení podnikatelského subjektu jsou pro vyřízení podání 

vázány časovými lhůtami, stanovenými ţivnostenským zákonem, obchodním zákonem a 

dalšími navazujícími předpisy, z nichţ uvádím např.: 

 vyřízení ohlášení ţivnosti: 5 dnů, 

 zápis do obchodního rejstříku : 5 pracovních dnů (bez nabytí právní moci). 

Také podnikatelské subjekty mají zákonné lhůty pro svá podání: 

 podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku: 90 dnů od zaloţení, 

 registrace u správy sociálního zabezpečení: 8 dnů, 

 registrace u příslušných zdravotních pojišťoven: 8 dnů, 

 oznámení změn na finanční úřad: 15 dnů, 

 oznámení změn na ţivnostenský úřad: 15 dnů. 

Další časové náklady vznikají zakladateli podnikatelského subjektu činnostmi: studium 

právních předpisů,vyhotovení zakladatelského projektu,příprava dokumentace,sepsání 

společenské smlouvy u notáře, úřední ověření dokumentů, nebo podpisů, sloţení základního 

kapitálu,ohlášení ţivnosti,zápis do obchodního rejstříku, vzdání se odvolání,zajištění výpisu z 

ţivnostenského rejstříku. Tyto časové náklady se různí, dle formy podnikání, dle místních a 

osobních poměrů, případně počtu a postavení zakladatelů podnikatelského subjektu. 
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3.  Podnikání podle živnostenského zákona 

Jak je jiţ uvedeno provozování ţivností upravuje zákon č. 455/1991 Sb. ţivnostenský zákon 

ve znění pozdějších změn a úprav, který v ust. § 2 definuje ţivnost jako soustavnou činnost 

provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní  odpovědnost, za účelem dosaţení 

zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

Negativní definici ţivnosti obsahuje § 3 ţivnostenského zákona, který stanoví, které činnosti 

nelze povaţovat za ţivnosti ve smyslu podnikání podle ţivnostenského zákona. Důvodem 

tohoto vyloučení je jednak nemoţnost vztáhnutí úpravy ţivnostenského zákona pro jeho 

nevhodnost pro úpravu určitých činností, dále speciální úprava a dále u některých činností stát 

nemá zájem, aby byly provozovány jako podnikání.  Jedná se o [1]: 

 provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě – stát má 

zájem o udrţení státního monopolu u některých činností jako je např. vydávání mincí a 

bankovek dle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance apod., 

 vyuţívání výsledků duševní činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo 

autory – tyto činnosti jsou specifikovány zákony: zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích 

návrzích, zákonem č. 529/1991 Sb., o ochraně topografii polovodičových prvků  a 

zákonem č. 478/1992 Sb., o uţitých vzorech, 

 výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským, 

činnost upravuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

 restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 

uměleckořemeslnými pracemi – činnost je řízena zákonem č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči, 

 provádění archeologických výzkumů – podmínky provozování této činnosti jsou 

specifikovány zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

V ust. § 3 odst. 2 ţivnostenského zákona jsou dále taxativně stanoveny činnosti fyzických 

osob, které nejsou ţivností (tzv. svobodná povolání), jsou to v rozsahu zvláštních zákonů  

činnosti fyzických osob:  

 lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, přírodních léčitelů, klinických 

logopedů, klinických psychologů a středních zdravotnických pracovníků s výjimkou 

očních optiků a protetiků, ortopedických protetiků, zubních techniků, 
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 veterinárních lékařů, 

 advokátů, notářů a patentových zástupců, 

 znalců a tlumočníků,  

 auditorů a daňových poradců, 

 burzovních dohodců a makléřů, 

 úředně oprávněných zeměměřičských inţenýrů. 

Dále v ust. § odst. 3 ţivnostenského zákona jsou stanoveny další činnosti, které nejsou 

ţivností. Jedná se o činnosti na kterých má stát zájem, aby nebyly provozovány jako ţivnost.  

Jedná se  např. o činnosti bank, penzijních fondů, úvěrových druţstev, burz, obchodníků s 

cennými papíry, pořádání loterii a jiných podobných her, hornická činnost, výroba elektřiny, 

plynu nebo tepla a rozvod elektřiny, provozování stanic technické kontroly, zahraniční 

obchod s vojenským materiálem, výchova a vzdělávání ve školách nebo poskytování sluţeb 

směřující k uspokojení sexuálních potřeb apod. 

 

3.1 Subjekty oprávněné provozovat živnost 

Ţivnost můţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené 

zákonem o ţivnostenském podnikání. U obou těchto osob se pak dále odlišují tuzemské a 

zahraniční osoby. Fyzická osoba provozuje ţivnost prostřednictvím sama sebe a svých 

zaměstnanců, případně osob spolupracujících, nebo prostřednictvím odpovědného zástupce, 

pokud nesplňuje  podmínky kladené pro zvláštní podmínky provozování ţivnosti nebo pokud 

si odpovědného zástupce fakultativně zvolí.      

Právnická osoba dnes jiţ nemusí ţivnost provozovat výhradně prostřednictvím odpovědného 

zástupce, jako tomu bylo v minulé úpravě ţivnostenského zákona, ale pouze ve stejných 

případech jako fyzická osoba, tedy vyţaduje-li to splnění zvláštních  podmínek provozování 

ţivnosti, zde však musí mít odpovědného zástupce vţdy, neboť sama nemůţe tyto podmínky 

splňovat.  

Obecné podmínky provozování živnosti 

Obecné podmínky pro provozování ţivnosti fyzickou osobou jsou ustanoveny v ust. § 6 

ţivnostenského zákona. Těmito podmínkami je: 

 dosaţení věku 18 let, 
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 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost, 

 skutečnost, ţe fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo 

podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto 

podnikání, 

 skutečnost, ţe fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo 

podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

 skutečnost, ţe fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo 

podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na  veřejném zdravotním pojištění. 

Pokud fyzická osoba některou z těchto podmínek nesplňuje, nemůţe  jí ţivnost vzniknout.                                                                                                                                                                                                                    

Překážky provozování živnosti – negativní vymezení podmínek 

Překáţky v provozování ţivnosti lze povaţovat za jakési negativní vymezení podmínek, které 

musí podnikatel splňovat, aby mohl provozovat ţivnost. Kromě obecných podmínek k 

provozování ţivnosti a zvláštních podmínek nesmí nastat u podnikatele překáţka v 

provozování  ţivnosti. Tyto překáţky jsou ve své podstatě dvojího druhu. Jednak souvisejí s 

konkurzním řízením a jednak u fyzické osoby mohou také souviset s uloţeným zákazem 

činnosti. 

 

3.2 Druhy živností [9]: 

a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě 

ohlášení, 

b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese. 

Dle ust. § 19 ţivnostenského  zákona ohlašovací  ţivnosti dělíme na: 

a) řemeslné, je-li podmínkou provozování ţivnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a § 22 

ţivnostenského zákona, 

b) vázané, je-li podmínkou provozování ţivnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 

ţivnostenského zákona, 

c) volné, není-li jako podmínka provozování ţivnosti odborná způsobilost stanovena. 
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3.3 Ohlašovací  živnosti 

Jedná se o ţivnosti, které na rozdíl od koncesovaných nevyţadují příliš náročnou a přínosnou 

regulaci ze strany státní moci, ani ţádné umělé omezení v počtu podnikatelů, kteří tuto 

ţivnost provozují. Také podmínky, které je třeba k získání ţivnostenského oprávnění splnit 

nejsou příliš náročné. Podstatné je, ţe pro vznik ţivnostenského oprávnění je nutná pouze 

vůle podnikatele a nikoliv vůle ţivnostenského úřadu, jak je tomu u ţivností koncesovaných. 

Splní-li podnikatel podmínky dle ţivnostenského zákona a v souladu s ţivnostenským 

zákonem tuto vůli projeví, tedy ţivnost řádně ohlásí, nemůţe mu ţivnostenský úřad 

ţivnostenské oprávnění nevydat. Ţivnost také můţe podnikatel provozovat jiţ od ohlášení 

nebo ode dne, které v ohlášení jako den zahájení provozování ţivnosti uvedl. Kriteriem pro 

rozlišování ţivností ohlašovacích volných, řemeslných, nebo vázaných je poţadovaná 

odborná způsobilost. Jiná zvláštní podmínka odborné způsobilosti je poţadována u ţivnosti 

ohlašovací  řemeslné, jiná u vázané, a u ohlašovací ţivností volné není odborná způsobilost 

poţadovaná vůbec. Z toho také vyplývá, ţe u ohlašovací ţivnosti volné nikdy nemusí být 

obligatorně ustanoven odpovědný zástupce, a to ani u právnické, ani u fyzické osoby. 

 

3.3.1 Ohlašovací živnosti řemeslné 

Jejich úprava je obsaţena ust. § 20 a ust. § 21 ţivnostenského zákona, kde jsou stanoveny 

odborné předpoklady k provozování této ţivnosti jako zvláštní podmínky pro provozování  

ţivnosti. U fyzické osoby musí tyto podmínky odborné způsobilosti splňovat  buď fyzická 

osoba sama, nebo jí ustanovený odpovědný zástupce. U právnické osoby musí tyto podmínky 

splňovat vţdy odpovědný zástupce. Řemeslné ţivnosti jsou taxativně vyjmenované v příloze 

č. 1  ţivnostenského zákona, kde jsou uvedeny ve 13 skupinách. Splnění zvláštní podmínky 

odborné způsobilosti je třeba ţivnostenskému úřadu prokázat a to doloţením  vzdělání v 

oboru nebo příbuzném oboru a praxe v oboru nebo příbuzném oboru. Délka poţadované 

praxe se odvíjí od úrovně vzdělání od jednoho roku u ţadatelů s vysokoškolským vzděláním v 

příslušné oblasti studijních oborů aţ po čtyři roky u osob s odborný vzděláním – vyučením v 

příbuzném oboru nebo osob s rekvalifikací. Je zde také moţnost odbornou způsobilost 

prokázat kvalifikační zkouškou před komisí sloţenou ze zástupců ţivnostenského úřadu, 

střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, na němţ se vyučuje obor, který má 

být obsahem řemeslné ţivnosti. Pokud je zřízeno příslušné ţivnostenské společenstvo, tak se 

jeho zástupce kvalifikační zkoušky také účastní.  V tomto případě je také podmínkou splnění 
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poţadavků čtyřletá praxe v oboru. Provozovat řemeslnou ţivnost můţe provozovat i ten, kdo 

nemá ţádné odborné vzdělání, ale má šestiletou praxi v oboru nebo příbuzném oboru. 

 

3.3.2 Ohlašovací živnosti vázané 

Jejich úprava  a podmínky jsou obsaţeny v ust. § 23 a § 24 ţivnostenského zákona a v jeho 

příloze č. 2  jsou v osmi skupinách taxativně vyjmenovány. Úprava odborné způsobilosti je u 

ţivností vázaných jiná neţ u ţivností řemeslných. Není sice v ust. § 24 ţádné obecné 

vymezení potřebné způsobilosti, ale je zcela jednoznačně odkázáno na úpravu ve speciálních 

právních předpisech, která je uvedena u kaţdé ţivnosti v uvedené příloze č. 2 ţivnostenského 

zákona.  Je pouze stanovená určitá moţnost náhrady, a to u vyučení v oboru nebo u 

středoškolského vzdělání s maturitou. Toto vzdělání je moţno nahradit dokladem o 

rekvalifikaci a zároveň dokladem o vykonané čtyřleté praxi v oboru, nikoli v příbuzném 

oboru. Další moţnost náhradního prokázání odborné způsobilosti není moţná. Důvodem je 

skutečnost, ţe se jedná ve srovnání s řemeslnými ţivnostmi o ţivnosti náročnější na odbornou 

kvalifikaci, při jejichţ provozování můţe dojít k velkému ohroţení ţivota, zdraví, majetku 

nebo jiných zájmu státu. Prokazování odborné způsobilosti je v případě vázaných ţivností 

jednodušší v tom smyslu, ţe příloha č. 2 ţivnostenského zákona zcela přesně stanoví, jaký 

doklad je třeba předloţit. Jsou to různá osvědčení, oprávnění nebo registrace.  

  

3.3.3 Ohlašovací  živnosti volné 

Pro provozování ţivnosti volné musí být splněny pouze všeobecné podmínky. Ţádné zvláštní 

podmínky odborné způsobilosti není třeba splňovat ani dokládat. To však neznamená, ţe 

podnikatel nemusí splnit jiné podmínky na základě správních předpisů, jako jsou např. 

předpisy o bezpečnosti práce, předpisy o poţární bezpečnosti nebo hygienické předpisy. 

Seznam oborů ohlašovacích ţivností volných je uveden v nařízení vlády ČR č. 140/2000 Sb., 

o stanovení rozsahu ţivností volných. 

 

3.4 Živnosti koncesované 

Koncesované ţivnosti vyţadují splnění náročnějších zvláštních podmínek. Všeobecné 

podmínky provozování ţivností jsou pro ţivnosti ohlašovací i koncesované stejné. Ke vzniku 

ţivnostenského oprávnění je nutná jak vůle podnikatele, tak vůle ţivnostenského úřadu, tedy 
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státní moci. Tato skutečnost se odráţí v povaze právního úkonu podnikatele, který ţádá o 

vydání koncese a v právním úkonu správního orgánu, který o udělení koncese formou 

správního rozhodnutí po správním uváţení rozhodne. Na vydání koncese není právní nárok. 

Odborná způsobilost pro koncesované ţivnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v 

příloze č.3 ţivnostenského zákona, která přesně stanoví, jaký doklad je třeba předloţit. Jsou to 

různá osvědčení, oprávnění, průkazy a registrace. Stejně jako u ţivnosti  vázané je moţno 

nahradit odbornou způsobilost u vyučení v oboru nebo u středoškolského vzdělání s 

maturitou, dokladem o rekvalifikaci spolu s dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. 

 

Živnostenské oprávnění 

Ţivnostenské oprávnění je subjektivní veřejné právo, které  vzniká v čase a můţe se změnit 

nebo zaniknout. Jeho povaha je dána jeho obsahem, tedy vymezením předmětu tohoto práva, 

vymezením subjektu, které mohou toto právo realizovat a územní působností.[1] Územní 

působnost spočívá v tom, ţe oprávnění lze vykonávat na celém území České republiky. S 

čímţ úzce souvisí pojem provozovna. V ust. § 17 ţivnostenského zákona je definována 

provozovna jako prostor, v němţ je ţivnost provozována. Za provozovnu se pro účely 

ţivnostenského zákona povaţuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení slouţící k 

prodeji zboţí, nebo poskytování sluţeb. 

 

3.5 Centrální registrační místo a jednotný registrační formulář 

V rámci projektu Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání 

byla na všech ţivnostenských úřadech zřízená od 01.08.2006 centrální registrační místa. 

Jejich činnost je upravována zákonem č. 214/2006 Sb. o změně ţivnostenského zákona, ve 

znění pozdějších předpisů. Projekt zjednodušuje a usnadňuje podnikání, především plnění 

povinností vůči správním úřadům. V § 45a odst. 1 ţivnostenského zákona je zakotvena 

moţnost podnikateli – fyzické osobě spolu s ohlášením ţivnosti nebo ţádosti o koncesi 

prostřednictvím jednotného registračního formuláře  také: 

Ve vztahu k živnostenskému úřadu: 

ohlášení ţivnosti, ţádost o koncesi, oznámení změny nebo doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 

ţivnostenského zákona, ţádost o zrušení ţivnostenského oprávnění, oznámení o zahájení nebo 

ukončení provozování ţivnosti v provozovně, oznámení o přerušení provozování ţivnosti, 
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oznámení o pokračování v provozování ţivnosti před uplynutím doby, na kterou bylo 

provozování ţivnosti přerušeno. 

Ve vztahu k finančnímu úřadu [1]: 

přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob, přihláška k registraci k dani z přidané 

hodnoty, přihláška k dani z nemovitosti, přihláška k dani silniční, přihláška k registraci pro 

plátcovy pokladny, přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny, přihláška k dani 

z příjmů a další. 

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení: 

oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ, přihláška k 

důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ. 

Ve vztahu k úřadu práce: 

hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak fyzický tak právnických 

osob). 

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně: 

oznámení pojištěnce (fyzické osoby) o zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti. 

 

3.6 Czech POINT 

Podání obecním ţivnostenským úřadům lze podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné 

správy Czech POINT. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní 

Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde můţe kaţdý člověk zaţádat o 

výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zaţádat o datovou schránku, či 

provést autorizovanou konverzi na ţádost. 

Ohlášení ţivnosti, ohlášení údajů vedených v ţivnostenském rejstřík, jejich změn, ţádost o 

udělení koncese a ţádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese  lze provést následujícím 

postupem: 

1. Vyplněním příslušného elektronického formuláře dostupného na portálu Hospodářské 

komory. Formulář je třeba vyplněný odeslat ke kontrole údajů systémem registru 

ţivnostenského podnikání. Klient obdrţí číslo tiketu, se kterým je nutné navštívit 

jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník kontaktního místa Czech POINT  načte 

údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na 
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zvolený ţivnostenský úřad. Následně pracovník kontaktního místa Czech POINT 

vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na ţivnostenský úřad. 

Změna v registru je aktivní časem odeslání elektronického formuláře. Další moţností 

je, ţe klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení ţivnosti či změny.  Podání v 

listinné podobě pracovník kontaktního místa Czech POINT převezme a odešle na 

příslušný ţivnostenský úřad. Změna v ţivnostenském registru je aktivní do 5 

pracovních dní. 

 

3.7 Založení živnosti v jednotlivých krocích 

1) Zvolení podnikatelského záměru.Nejedná se pouze o zvolení činnosti budoucího 

podnikání, ale také o jeho formu. V téhle fázi je také třeba jiţ vědět, jakým způsobem 

bude podnikání financováno. 

2) Určení druhu živnosti.Ţivnost je třeba označit v souladu s poţadavky ţivnostenského 

zákona. Ţivnosti volné jsou specifikovány v nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se 

stanoví seznam oborů ţivností volných. Ţivnosti řemeslné, vázané a koncesované jsou 

specifikovány v přílohách ţivnostenského zákona. 

3) Stanovení místa podnikání. Je třeba stanovit nejen sídlo podnikatelského subjektu a 

jeho provozovny, ale především je třeba mít právní titul uţívání k těmto objektům, tj. 

nájemní právo, vlastnické nebo jiné právo a toto je nutno mít písemně podloţené. 

4) Zajištění ostatních dokladů.Jedná se o zajištění dokladů nezbytných k vydání 

ţivnostenského oprávnění, dokladů prokazující nezbytnou odbornou způsobilost pro 

ohlášení ţivnosti a koncese, výpis z rejstříku trestů apod. 

5) Vyplnění formuláře.Jednotný registrační formulář umoţňuje: ohlásit ţivnost, 

registrovat se na daň z příjmu fyzických osob, registrovat se na zdravotní pojištění, 

registrovat se na sociální pojištění. 

6) Uhrazení soudního poplatku a podání  formuláře. Vyplněný formulář je nutno 

zanést spolu se všemi  uvedenými doklady na místně příslušný ţivnostenský úřad. 

7) Vydání živnostenského oprávnění, přidělení identifikačního čísla. Pro další kroky 

je třeba vyčkat zda ţivnostenský úřad neshledá ţádné pochybení v ţádosti a vydá 

ţivnostenské oprávnění nebo koncesi. Identifikační číslo ţivnostenský úřad přidělí 

ţadateli při prvním ohlášení nebo podání ţádosti o koncesi. Přidělené identifikační 
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číslo vepíše pracovník ţivnostenského úřadu do předloţeného formuláře, jehoţ 

stejnopis ţadateli zůstane. 

8) Registrace u finančního úřadu.V případě ţe je ohlášení ţivnosti nebo ţádost           o 

koncesi podána na jednotném registračním formuláři, lze tak učinit jeho 

prostřednictvím. Ţadatel je tuto povinnost povinen splnit do 30-ti dnů od vydání 

ţivnostenského listu. Ţadatel se musí zaregistrovat jako plátce daně z příjmu, dále 

případně DPH, silniční daně, daně z nemovitostí, daně ze závislé činnosti a funkčních 

poţitků pokud bude zaměstnávat zaměstnance, také se ţadatel musí případně 

zaregistrovat jako plátce daně sráţkové v případě, ţe chce zaměstnávat brigádníky a 

plátce daně zálohové. 

9) Registrace na správě sociálního zabezpečení.Opět tak lze učinit prostřednictvím 

jednotného registračního formuláře. Ţadatel se musí ve lhůtě 8-mi dnů zaregistrovat 

na správě sociální zabezpečení jako osoba samostatně výdělečně činná (dále OSVČ). 

Registruje se jako plátce nemocenského pojištění a plátce důchodového pojištění. 

Nemocenské pojištění je dobrovolné, důchodové pojištění je povinné v případě, ţe se 

jedná o hlavní činnost, v případě vedlejší činnosti je povinné v případě, ţe podnikáním 

dosáhne podnikatel určité rozhodné částky. S tímto se také platí příspěvek na politiku 

zaměstnanosti. 

10) Ohlášení zdravotní pojišťovně.Skutečnost, ţe se osoba stala OSVČ musí dle 

ţivnostenského zákona ve lhůtě do 8 dnů od zahájení výdělečné činnosti oznámit 

příslušné zdravotní pojišťovně. V případě ohlášení ţivnosti nebo podání ţádosti o 

koncesi na jednotném registračním formuláři, lze tak učinit jeho prostřednictvím. Za 

zahájení výdělečné činnosti se pro účely zdravotního pojištění povaţuje okamţik, kdy 

začne vykonávat činnost s cílem mít příjem. Samotné získání ţivnostenského listu se 

nepovaţuje za zahájení výdělečné činnosti. 

11) Oznámení úřadu práce. Do 10-ti dnů od vytvoření nového pracovního místa nebo 

jeho uvolnění, či obsazení je toto nutno oznámit příslušnému úřadu práce. Toto 

oznámení musí učinit pouze ten podnikatel, který hodlá vytvořit nové pracovní místo. 

Místě příslušný úřad práce je ten v jehoţ obvodu má být zaměstnání vykonáno. 

Oznámení také lze učinit na centrálním registračním místě prostřednictvím jednotného 

registračního formuláře. 
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12) Vlastní podnikání. S vlastním podnikáním souvisí další povinnosti jako je vedení 

účetnictví nebo jednoduché evidence, podávání daňových přiznání, platba záloh na 

daně, nemocenské a důchodové pojištění,  příp. zdravotního pojištění. Ze 

zaměstnávání zaměstnanců vyplývají další povinnosti. Toto je však nad rámec této 

práce.[2] 

 

3.8 Zhodnocení podnikání osob samostatně výdělečně činných – fyzických osob 

Jedná se o nejjednodušší formu podnikání, mezi jejíţ výhody patří skutečnost, ţe 

provozovatel ţivnosti nemá ţádnou vkladovou povinnost. Náklady na zaloţení firmy jsou 

v případě volné ţivnosti dány pouze soudním poplatkem, který činí za vydání ţivnostenského 

oprávnění 1.000,-Kč, tedy k vlastnímu zaloţení firmy postačuje 1.000,-Kč. Pochopitelně 

fyzické osobě zakládající ţivnost mohou vzniknout další náklady spojené se zajištěním 

prostor pro podnikání - provozovny, náklady spojené se zajištěním odborné způsobilosti 

apod., tyto jsou však značně individuální a nelze je tedy paušalizovat.  

Z časového hlediska také není zaloţení této formy podnikání náročné. Ţivnostenské úřady 

vyřizují ţádosti o zřízení ţivnostenského oprávnění do 5-ti dnů. Zápis do obchodního rejstříku 

je pouze na vůli ţivnostníka (nejsou-li dány podmínky pro povinnou registraci).  

Výhodou podnikání jako OSVČ je ţe zpravidla postačuje vedení daňové evidence. Největší 

hrozbou této formy podnikání je skutečnost, ţe podnikatel ručí za závazky celým svým 

majetkem. Dalším rizikem je problematické získávání kapitálu, coţ můţe být v současné 

úvěrové politice českých bank ovlivněné finanční krizi, důleţitý faktor.Mezi specifika 

podnikání fyzických osob také patří skutečnost, ţe smrtí podnikatele se podnik nedědí. Tato 

forma podnikání je mimo jiné také vhodná pro začínající podnikatele nebo jako droj 

vedlejších příjmů. Základní údaje charakterizující zaloţení této formy podnikání ve vztahu 

k zadání práce znázorňuje níţe uvedená tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Základní charakteristika pro OSVČ 

Základní faktory působící při zakládání podnikatelského subjektu: 
osoba samostatně výdělečně činná 

Doba nezbytná pro založení 5 dní 

Náklady nezbytné na založení  1.000,-Kč 

Hlavní riziko ručení celým majetkem OSVČ 
Zdroj: autor 
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4.Zakládání obchodních společností 

 

Zakládání obchodní společností obecně 

Zakládání obchodních společností  je v České republice upraveno především zákonem           

č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění. Obchodní 

zákoník upravuje  tři oblasti a to: právní postavení podnikatelů v soukromoprávních vztazích, 

obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Obchodní společnost je 

definována ust. v § 56, uvedeného zákoníku který říká, ţe obchodní společnost je právnickou 

osobou zaloţenou za účelem podnikání.  

Obchodními společnostmi  dle obchodního zákoníku jsou veřejná obchodní společnost, 

společnost s ručením omezeným komanditní společnost a akciová společnost. 

 Vznik obchodní společnosti 

Obchodní společnost je zaloţena sepsáním společenské smlouvy.  Bezprostředně po zaloţení 

společnosti je nutno učinit příslušné úkony, vedoucí ke vzniku společnosti. Obchodní 

společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a teprve aţ okamţikem vzniku (nabytím 

právní moci „rozhodnutím soudu o provedení zápisu―) je oprávněná provozovat svoji činnost. 

Soud provede zápis do obchodního rejstříku, jestliţe údaje o skutečnostech, které se zapisují 

do rejstříku, byly doloţeny listinami, které vyţaduje zvláštní právní předpis
2
, firma není 

zaměnitelná, popřípadě nevyvolává nebezpečí záměny s firmou jiţ dříve zapsanou a bylo 

doloţeno oprávnění k výkonu zapisovaného předmětu podnikání. Soud také můţe usnesením 

odmítnout návrh na zápis z důvodů uvedených v § 220 písm. d) občanského soudního řádu. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. 
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4.1 Založení obchodní společnosti v jednotlivých krocích 

1) Sepsání společenské smlouvy. Jedná se o dokument, kterým se zakládá obchodní 

společnost.  Společenská smlouva musí být podepsána všemi zakladateli s úředním 

ověřením podpisů. Smlouva můţe být uzavřená i zmocněncem. Společenská smlouva 

společnosti s ručením omezeným musí mít podobu notářského zápisu.  Pokud zákon 

umoţňuje, aby společnost zaloţil jeden zakladatel společenskou smlouvu nahrazuje 

zakladatelská listina vyhotovená formou notářského zápisu. 

2) Prohlášení správce vkladu, splacení základního kapitálu. Dle § 58 obchodního 

zákoníku je základní kapitál společnosti peněţním vyjádřením  všech vkladů společníků 

do základního kapitálu společnosti.  U jednotlivých typů společností si uvedeme, zda má 

povinnost tvořit minimální základní kapitál a v jaké výši. Výše základního kapitálu se 

zapisuje do obchodního rejstříku, pokud je to stanoveno zákonem. Před vznikem 

společnosti spravuje splacené vklady zakladatel  pověřený tímto ve společenské smlouvě. 

Pokud se jedná pouze o vklady peněţité, můţe být jejich správou pověřen téţ notář nebo 

banka i kdyţ nejsou zakladateli. Jedná se o tzv. správce vkladů. Vlastnické práva na 

vklady přecházejí na společnost dnem jejího vzniku. Vlastnické právo k nemovitostem 

nabývá společnost vkladem do katastrů nemovitostí. 

3) Zajištění a doložení nezbytných dokladů k získání živnostenského oprávnění. Jedná 

se o doklad prokazující právní důvod uţívání sídla společnosti. Zakladatelé společnosti 

jsou povinní doloţit právní důvod uţívání prostor uvedených jako sídlo společnosti. Toto 

lze doloţit písemným prohlášením o souhlasu vlastníka nemovitosti, nebo prohlášením 

osoby oprávněné nemovitostí nakládat (úřední ověření není nutné). Také je nutno doloţit 

odbornou způsobilost odpovědného zástupce pokud ji zákon vyţaduje a úředně ověřené 

prohlášení odpovědného zástupce, ţe souhlasí s ustanovením do funkce (pokud tak 

neučiní odpovědný zástupce osobně před Ţivnostenským úřadem). Dále je nutno doloţit 

výpis z katastru nemovitostí (ne starší neţ 3 měsíce) a doklad o zaplacení správního 

poplatku. 

4) Získání živnostenských oprávnění. Obchodní společnosti musí mít příslušná 

ţivnostenská oprávnění ve vztahu k jejich předmětu podnikání.  Dokladem o 

ţivnostenském oprávnění je výpis z ţivnostenského rejstříku. Společnosti vzniká 

ţivnostenské oprávnění aţ dnem zápisu do obchodního rejstříku, coţ musí učinit do 90-ti 

dnů od doručení ţivnostenského oprávnění. 
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5) Vznik společnosti. Obchodní společnosti stejně jako druţstva vznikají aţ ke dni zápisu do 

obchodního rejstříku. Příslušným rejstříkovým soudem je místně příslušný krajský soud 

nebo městský soud pro Prahu a Středočeský kraj.  Návrh na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku musí být podán na formuláři dostupném na serveru www.justice.cz, 

tento je moţno podat i elektronicky, coţ je podmíněno elektronickým podpisem. K návrhu 

na zápis společnosti je nutno doloţit přílohy: společenská smlouva nebo zakladatelská 

listina ověřená předepsaným způsobem, výpis z ţivnostenského rejstříku, úředně ověřené 

prohlášení správce vkladu, potvrzení banky o sloţení vkladu (pokud je vkladem 

nemovitost navíc výpis z katastrů nemovitostí, úředně ověřené prohlášení vkladatele 

nemovitostí, znalecký posudek na vkládanou nemovitost s usnesením soudu o jeho 

jmenování, doklady prokazující právní důvod uţívání sídla společnosti doloţené výpisem 

z katastru nemovitostí. Dále doklady k jednatelům a to výpis z rejstříku trestů a úředně 

ověřené čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům o splnění podmínek dle § 381 

obchodního zákoníku a ţe nenastala skutečnost, která je překáţkou provozování ţivnosti. 

Pokud má společnost zřízenou dozorčí radu, je nutno k jejím členům doloţit stejné 

doklady jakou u jednatelů. Do sbírky listin je opětovně třeba doloţit znalecký posudek na 

vkládanou nemovitost, společenská smlouva nebo zakladatelská listina a podpisové vzory 

jednatelů. Pokud jednatelé zmocnili jinou osobu k podání návrhu na zápis je nutno doloţit 

úředně ověřenou plnou moc a také úředně ověřený souhlas zapisované osoby se zápisem 

do obchodního rejstříku. 

6) Registrace k příslušným úřadům: Společnost je povinná se registrovat u správy 

sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven (pokud má zaměstnance), dále je 

povinna registrovat se u finančního úřadu k příslušným daním. Toto je moţné učinit 

prostřednictvím jednotného registračního formuláře na centrálním registračním místě. 
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4.2 Veřejná obchodní společnost 

Postavení veřejné obchodní společnosti je upraveno v ust.  § 76 – 92 obchodního zákoníku.  

Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod 

společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. 

Společníkem můţe být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování 

ţivnosti podle ţivnostenského zákona a společníkem můţe být i právnická osoba, jejíţ práva a 

povinnosti ve veřejné obchodní společnosti vykonává její statutární orgán. Firma musí 

obsahovat označení: veřejná obchodní společnost, veř. obch. spol., nebo v.o.s.Veřejná 

obchodní společnost odpovídá celým svým majetkem za své závazky. Ve veřejné obchodní 

společnosti existuje institut tzv. neomezeného ručení, tj. společníci ručí společně a nerozdílně 

za závazky společnosti. Statutárním orgánem veřejné obchodní  společnosti jsou všichni 

společníci, kdy se na vedení podílí dle zásad stanovených společenskou smlouvou, tedy můţe 

být řízením společnosti pověřen jeden ze společníků a ostatní ve sjednaném rozsahu toto 

oprávnění pozbývají. Pověřený společník je však povinen se řídit rozhodnutím společníků dle 

většiny hlasů. Minimální výše kapitálu pro veřejnou obchodní společnost není zákonem 

stanovena. 

4.2.1 Vznik veřejné obchodní společnosti v jednotlivých krocích 

1) Prvním krokem k zaloţení v.o.s. je uzavření smlouvy o zaloţení společnosti. Společenská 

smlouva nemusí mít formu notářského zápisu, avšak flexibilní spíše rámcová právní 

úprava umoţňující společníkům sjednat si vlastní podmínky chodu společnosti, dělení 

zisku apod., klade značné nároky na sepsání smlouvy, proto je ţádoucí svěřit jí notáři 

nebo advokátní kanceláři, přičemţ by náklady na uzavření smlouvy činily 3.000,-Kč + 

min. 1.000,-Kč za vydání potřebného mnoţství stejnopisů. Advokátní nebo notářské 

kanceláře jsou toto schopny zajistit do 2 dnů. 

2) Získání ţivnostenského listu a registrace k příslušným úřadům. Po předloţení nezbytných 

dokladů jako je právní důvod uţívání sídla společnosti, případně odbornou způsobilost 

odpovědného zástupce pokud je vyţadována, výpisu z katastru nemovitostí a uhrazení 

správního poplatku ve výši 1.000,-Kč je zákonná lhůta vyřízení 5 dnů.  

3) Podání návrhu na zápis v.o.s. do obchodního rejstříku s úředně ověřenými podpisy 

společníků.Poplatek za prvozápis do obchodního rejstříku činí 5.000,-Kč. V případě 

vzdání se lhůty na odvolání je doba vyřízení do 5 dnů. Součástí návrhu jsou přílohy:  

 2x společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy společníků, 
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 výpis z ţivnostenského rejstříku, 

 písemné prohlášení o souhlasu vlastníka nebo správce k uţívání sídla firmy, 

 výpis z katastrů nemovitostí, 

 výpis z rejstříku trestů společníků, 

 úředně ověřené čestné prohlášení společníků o právní způsobilosti o způsobilosti 

k provozování ţivnosti a splnění podmínek obchodního zákoníku, 

 potvrzení správce daně o bezdluţnosti, 

 podpisové vzory společníků, kteří jsou statutárním orgánem společnosti, 

 další případné dokumenty jako jsou plné moci advokátům, notáři souhlasy dalších 

případných osob zapisovaných do obchodního rejstříku apod. 

 

4.2.2 Zhodnocení veřejné obchodní společnosti 

Výhodou v.o.s. je, ţe kaţdý ze společníků je zpravidla statutárním orgánem a tak např. 

v případě indispozice není společnost nijak omezena. Dalším faktorem značně sniţujícím 

náklady na vznik v.o.s. je skutečnost, ţe k zaloţení v.o.s. není dána povinnost skládat základní 

kapitál a v případě nepeněţitého vkladu do v.o.s. se nevyţaduje znalecký posudek na jeho 

ocenění. S výhodou se dá vyuţít i skutečnost, ţe zisk v.o.s se nejdříve rozdělí mezi společníky 

a aţ poté se daní sazbou daní z příjmu fyzických nebo právnických osob dle charakteru 

společníka. Společníci jsou k sobě silněji vázáni neţ u jiných společností, coţ je silná stránka 

v.o.s. během podnikání, avšak hrozbou při ukončení spolupráce. Jako právnická osoba má 

v.o.s. povinnost vést účetnictví. Při získávání úvěrů má v.o.s. vyšší kredit, neboť kaţdý ze 

společníků ručí za podnikání společnosti celým svým majetkem, coţ je však v případě 

neuváţeného výběru společníka také riziko. Minimální doba potřebná pro zaloţení v.o.s. je 14 

dní, při minimálních nákladech cca 12.000 – 15.000,-Kč. Základní údaje charakterizující 

zaloţení této formy podnikání ve vztahu k zadání práce znázorňuje níţe uvedená tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Základní charakteristika pro v.o.s. 

Základní faktory působící při zakládání podnikatelského subjektu: 
veřejná obchodní společnost 

Doba nezbytná pro založení 14 dní 

Náklady nezbytné na založení  12.000 – 15.000,-Kč 

Hlavní riziko ručení společníků celým majetkem  
Zdroj: autor 
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4.3 Komanditní společnost 

Postavení této společnosti upravují § 93-104 obchodního zákoníku. Komanditní společnost je 

společnost, v níţ jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého 

nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komandisté - kaţdý má minimální 

vkladovou povinnost ve výši 5.000,-Kč) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem 

(komplementáři). Komplementářem můţe být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky 

provozování ţivnosti podle zvláštního předpisu
3
 a u níţ není dána překáţka provozování 

ţivnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět podnikání 

společnosti. Firma společnosti musí obsahovat označení: komanditní společnost, kom. spol., 

nebo k. s.  Obsahuje-li firma společnosti jméno komandity, ručí tento komandista za závazky 

společnosti jako komplementář. Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři ve 

sboru, jednat jménem společnosti je oprávněn kaţdý komplementář samostatně. Pokud ze 

společenské smlouvy nevyplývá něco jiného, je kaţdý komplementář oprávněn jednat 

jménem společnosti samostatně. 

 

4.3.1 Vznik komanditní společnosti v jednotlivých krocích 

1) Uzavření smlouvy o zaloţení společnosti.Ve společenské smlouvě musí být uveden 

předmět vkladu a částka kolik se započítává na vklad společníka.Společenská smlouva 

nemusí mít formu notářského zápisu, avšak stejně jako u v.o.s. je vhodné svěřit jí 

notáři nebo advokátní kanceláři, přičemţ by náklady na uzavření smlouvy 

činily3.000,-Kč + min. 1.000,-Kč za vydání potřebného mnoţství stejnopisů. 

2) Získání ţivnostenského listu a registrace k příslušným úřadům. Po předloţení 

nezbytných dokladů jako je právní důvod uţívání sídla společnosti, případně odbornou 

způsobilost odpovědného zástupce pokud je vyţadována, výpisu z katastru 

nemovitostí a uhrazení správního poplatku ve výši 1.000,-Kč je zákonná lhůta vyřízení 

do 5 dnů. 

3) Podání návrhu na zápis komanditní společnosti do obchodního rejstříku s úředně 

ověřenými podpisy společníků. Poplatek za prvozápis do obchodního rejstříku činí 

5.000,-Kč.  

                                                           
3
Zákon č.455/1991 Sb. , o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn a předpisů. 
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V případě vzdání se lhůty na odvolání je doba vyřízení do 5 dnů. Součástí návrhu jsou 

přílohy:  

 2x společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy společníků, 

 výpis z ţivnostenského rejstříku, 

 písemné prohlášení o souhlasu vlastníka nebo správce k uţívání sídla firmy, 

 prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem, 

  výpis z banky, 

 výpis z katastrů nemovitostí, 

 výpis z rejstříku trestů společníků, 

 úředně ověřené čestné prohlášení společníků o právní způsobilosti o způsobilosti 

k provozování ţivnosti a splnění podmínek obchodního zákoníku, 

 podpisové vzory společníků, kteří jsou statutárním orgánem společnosti, 

 další případné dokumenty jako jsou plné moci advokátům, notáři souhlasy 

komplementářů a komandistů se zápisem do obchodního rejstříku a dalších 

případných osob zapisovaných do obchodního rejstříku apod. 

4) Splacení vkladu. Výše minimálního základního kapitálu komanditní společnosti činí 

pro komandistu nejméně 5.000,-Kč. Komanditista je povinen vloţit do komanditní 

společnosti minimální vklad ve výši 5.000,- Kč. Vklad je povinen splatit ve lhůtě 

stanovené společenskou smlouvou. 

 

4.3.2 Zhodnocení komanditní společnosti 

Mezi výhody této formy podnikání patří moţnost začít podnikat při nedostatku finančních 

prostředků. Komplementáři mají obdobné postavení jako společníci ve v.o.s., zde je však 

moţnost mít společníky v podnikání u nichţ ručení celým majetkem není ţádoucí. Ručení 

celým majetkem komplementářů zlepšuje dostupnost firmy k úvěrům. Rizikem můţe být 

skutečnost, ţe komandista můţe ručit pouze min. částkou 5.000,-Kč, přičemţ však má přístup 

ke všem citlivý údajům firmy jako je např. účetnictví apod. Zaloţení komanditní společnosti 

komplikuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Společnost má také povinnost vést 

účetnictví. Komanditní společnost je svým charakterem obdobou v.o.s. Obdobná je i 

minimální doba potřebná pro zaloţení, která je 14 dní, při minimálních nákladech cca 17.000– 
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20.000,-Kč. Základní údaje charakterizující zaloţení komanditní společnosti ve vztahu 

k zadání práce znázorňuje níţe uvedená tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Základní charakteristika pro komanditní společnost 

Základní faktory působící při zakládání podnikatelského subjektu: 
komanditní společnost 

Doba nezbytná pro založení 14 dní 

Náklady nezbytné na založení  17.000 – 20.000,-Kč 

Hlavní riziko ručení celým majetkem komplementářů 
Zdroj: autor 
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4.4 Společnost s ručením omezeným 

Postavení společnosti s ručením omezeným upravují  § 105-153 obchodního zákoníku. 

Společností s ručením omezeným je společnost, jejíţ základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíţ společníci ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů, 

a to dle zápisu v obchodním rejstříku. Společnost s ručením omezeným můţe být zaloţena 

jednou osobou  a to fyzickou nebo právnickou. Společnost s ručením omezeným s jediným 

společníkem nemůţe být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti 

s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba můţe být jediným společníkem nejvýše tří 

společností s ručním omezeným. Společnost můţe mít  maximálně padesát společníků. Firma 

společnosti musí obsahovat označení: společnost s ručením omezeným, nebo spol. s r.o. nebo  

s.r.o. Společnost ručí za nesplnění svých závazků celým svým majetkem. Statutárním 

orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat 

jménem společnosti kaţdý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva jinak. 

Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob, které jednají 

na základě pověření společníků. Jednatelé jsou oprávněni k obchodnímu vedení společnosti. 

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada společníků. Valná 

hromada rozhoduje o důleţitých otázkách týkajících se společnosti. Do její působnosti patří 

činnosti vyjmenované v § 125 odst. 1 obchodního zákoníku. Jednou z nejvýznamnějších 

povinností práv valné hromady je rozdělení hospodářského výsledku. Je-li tak stanoveno ve 

společenské smlouvě zřizuje se dozorčí rada mající za úkol dohlíţet na činnost společnosti. 

Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň 200.000,-Kč. 

Výše vkladu jednoho společníka musí činit alespoň 20.000,-Kč. 

 

4.4.1 Vznik společnosti s ručením omezeným v jednotlivých krocích 

1) Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Forma 

notářského zápisu je povinná. Celkové náklady na uzavření smlouvy včetně vydání 

potřebného mnoţství stejnopisů činí min. 5.000,-Kč, kdy je min. nezbytná doba na 

vyřízení 2 dny. 

2) Splacení vkladu před vznikem s.r.o. Před podáním návrhu na zápis s.r.o. musí být 

splacena nejméně zákonem určená část peněţitých vkladů společnosti a všechny 

nepeněţité vklady. Při jediném zakladateli musí být splacen vklad celý tedy min. 

200.000,-Kč. 
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3) Získání ţivnostenského listu a registrace k příslušným úřadům. Po předloţení 

nezbytných dokladů jako je právní důvod uţívání sídla společnosti, případně odbornou 

způsobilost odpovědného zástupce pokud je vyţadována, výpisu z katastru 

nemovitostí a uhrazení správního poplatku ve výši 1.000,-Kč je zákonná lhůta vyřízení 

do 5 dnů.  

4) Podání návrhu s.r.o. do obchodního rejstříku s úředně ověřenými podpisy společníků. 

Poplatek za prvozápis do obchodního rejstříku činí 5.000,-Kč. V případě vzdání se 

lhůty na odvolání je doba vyřízení do 5 dnů. Součástí návrhu jsou přílohy:  

 2x společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu, 

 výpis z ţivnostenského rejstříku, 

 písemné prohlášení o souhlasu vlastníka nebo správce k uţívání sídla firmy,  

 prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem, 

 výpis z banky, 

 výpis z katastrů nemovitostí, 

 výpis z rejstříku trestů jednatelů a členů dozorčí rady, 

 úředně ověřené čestné prohlášení jednatelů a členů dozorčí rady o právní způsobilosti 

o způsobilosti k provozování ţivnosti a splnění podmínek obchodního zákoníku, 

 podpisové vzory jednatelů, 

 další případné dokumenty jako jsou plné moci advokátům, notáři, souhlasy jednatelů 

se zápisem dalších osob do obchodního rejstříku a souhlasy dalších případných osob 

zapisovaných do obchodního rejstříku apod. 

 

4.4.2 Zhodnocení společnosti s ručením omezeným 

Mezi hlavní výhody s.r.o. patří ručení společníků pouze do výše nesplacených vkladů, spolu 

s moţností zaloţení společnosti jedinou osobou. Do společnosti je moţné vloţit i nepeněţitý 

vklad. Relativně jednoduchý je i převod podílu ve společnosti na jiného společníka. Při 

odchodu společníka tedy společnost nezaniká. 
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 Náklady na zaloţení společnosti zvyšuje minimální základní kapitál ve výši 200.000,-Kč, 

povinnost sepsání společenské smlouvy formou notářského zápisu a povinnost zápisu do 

obchodního rejstříku. Společnost dále musí pořádat valné hromady a vést účetnictví. 

Minimální náklady na zaloţení s.r.o. činí při zakládání jedinou osobou 200.000,-Kč + cca 

13.000 – 15.000,-Kč. V optimálních podmínkách je minimální doba nezbytná pro zaloţení 

s.r.o. 14 dní. Základní údaje charakterizující zaloţení této formy podnikání ve vztahu k zadání 

práce znázorňuje níţe uvedená tabulka č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Základní charakteristika pro s.r.o. 

Základní faktory působící při zakládání podnikatelského subjektu: 
společnost s ručením omezeným 

Doba nezbytná pro založení 14 dní 

Náklady nezbytné na založení  213.000 – 215.000,-Kč 

Limitující faktor Minimální základní kapitál ve výši 200.000,-Kč 
Zdroj: autor 
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4.5 Akciová společnost 

Její postavení upravují § 154-220 obchodního zákoníku. K jejímu zaloţení postačují dvě 

fyzické osoby nebo jedna právnická. Firma společnosti musí obsahovat označení "akciová 

společnost" nebo zkratku "akc. spol." nebo zkratku "a. s.". Společnost odpovídá za porušení 

svých závazků celým svým majetkem. Akciová společnost má zákonem stanovené orgány 

valná hromada dozorčí radu a představenstvo, které je statutárním orgánem. Pokud není 

společenskou smlouvou stanoveno jinak, členové představenstva mohou jednat navenek 

samostatně.  Akcionáři za závazky akciové společnosti neručí, nesou riziko  v moţné 

znehodnocení akcií. Do výše do výše 50 % základního kapitálu mohu společnosti vydávat 

dluhopisy (obligace). Akciová společnost můţe být zaloţena na základě veřejné nabídky akci  

nebo bez veřejné nabídky k upsání akcii. Zakládání akciové společnosti veřejnou nabídkou 

akcií není příliš časté, neboť se jedná o sloţitou proceduru. Zakladatelé neupisují celý 

základní kapitál, který činí při tomto způsobu zaloţení 20.000.000,-Kč, ale formou veřejné 

nabídky akcií získávají vnější zdroj financování. Obvyklým způsobem zaloţení akciové 

společnosti v České republice je zaloţení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií. 

Zakladatelé si stanoví v jakém poměru upíší akcie na celý základní kapitál společnosti, jehoţ 

minimální výše je v tomto případě stanovena na 2.000.000,-Kč. 

 

4.5.1 Vznik akciové společnosti bez veřejné nabídky v jednotlivých krocích 

1) Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Forma 

notářského zápisu je povinná. Společnost je zaloţena aţ přijetím rozhodnutím o 

zaloţení společnosti, schválením stanov a volbou orgánů společnosti. Celkové náklady 

na uzavření smlouvy včetně vydání potřebného mnoţství stejnopisů činí min. 20.000,-

Kč, kdy je min. nezbytná doba na vyřízení 3 dny. 

2) Splacení vkladů před vznikem a.s. Před podáním návrhu na zápis a.s. do obchodního 

rejstříku musí zakladatelé splatit min. 30 % jmenovité hodnoty akcií, jejichţ emisní 

kurs se splacen finančními vklady. Nepeněţitý vklad musí být splacen celý. Nezbytná 

doba na vyřízení 1 den. 

3) Získání ţivnostenského listu. Po předloţení nezbytných dokladů jako je právní důvod 

uţívání sídla společnosti, případně odbornou způsobilost odpovědného zástupce 

pokud je vyţadována, výpisu z katastru nemovitostí a uhrazení správního poplatku ve 

výši 1.000,-Kč je zákonná lhůta vyřízení do 5 dnů.  
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4) Podání návrhu na zapsání s.r.o. do obchodního rejstříku s úředně ověřenými podpisy 

členů představenstva. Poplatek za prvozápis do obchodního rejstříku činí 5.000,-Kč. V 

případě vzdání se lhůty na odvolání je doba vyřízení do 5 dnů. Součástí návrhu jsou 

přílohy:  

 2x zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu,  

 výpis z ţivnostenského rejstříku, 

 úředně ověřené prohlášení správce vkladů o výši splacených vkladů, doloţené 

výpisem z banky, 

 při vkladu nemovitostí – výpis z katastru nemovitostí, znalecký posudek na vkládanou 

nemovitost s usnesením soudu o jmenovaný znalce a úředně ověřeným prohlášením 

vkladatele nemovitostí, 

 písemné prohlášení o souhlasu vlastníka nebo správce k uţívání sídla firmy s výpisem 

z katastru nemovitostí,  

 výpis z rejstříků trestů členů představenstva a dozorčí rady a jejich čestná prohlášení o 

právní způsobilosti o způsobilosti k provozování ţivnosti a splnění podmínek 

obchodního zákoníku, 

 podpisové vzory členů představenstva a dozorčí rady, 

 další případné dokumenty jako jsou plné moci advokátům, notáři souhlasy členů 

představenstva a dozorčí rady se zápisem dalších osob do obchodního rejstříku a 

souhlasy dalších případných osob zapisovaných do obchodního rejstříku apod. 

 

4.5.2 Zhodnocení akciové společnosti 

Vzhledem k náročnosti a nákladům na zaloţení akciové společnosti je tato forma 

podnikání vhodná pro velké společnosti. Společnost nemůţe zaloţit jedna fyzická osoba.  

Mezi pozitivní stránky akciové společnosti patří snadná převoditelnost podílu. Příleţitostí 

je moţnost zvýšení základního kapitálu dalším upisováním akcií a moţnost pruţné 

investice do akcií jiných společností. Mezi silné stránky akciové společnosti také patří 

dobrý přístup ke kapitálu. Hrozbou můţe být fakt, ţe za závazky společnosti ručí 

společnost celým svým majetkem. Akcionář, který můţe být anonymní k obecné 

veřejnosti, nese pouze riziko moţného poklesu ceny akcií. Při zakládání společnosti činí 
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minimální výše základního kapitálu 2.000.000,-Kč, resp. 20.000.000,-Kč při zakládání 

akciové společnosti veřejnou nabídkou, coţ je značně limitující faktor.Před podáním 

návrhu na zápis a.s. do obchodního rejstříku musí být splaceno minimálně 30 % jmenovité 

hodnoty akcií a případné emisní áţio. K zaloţení akciové společnosti nepostačuje jako u 

jiných forem společností uzavření zakladatelské smlouvy, či podepsání zakladatelské 

listiny, je nutno přijmou rozhodnutí o rozhodnutí o zaloţení společnosti, schválení stanov 

a volba orgánů společnosti, coţ je v případě zaloţení veřejnou nabídkou oprávněná 

ustavující valná hromada. V případě jednorázového zaloţení akciové společnosti tak učiní 

zakladatelé akciové společnosti.Mezi slabé stránky také patří řízení společnosti, které je  

sloţité. Společnost má povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem a tuto poté 

zveřejňovat. Také má povinnost sestavovat výroční zprávu.Vyplácené dividendy jsou 

zdaněny sráţkovou daní, přičemţ však zisk společnosti je jiţ zdaněn daní z příjmu 

právnických osob. Dochází tedy k dvojímu zdanění. Min. náklady na zaloţení akciové 

společnosti činí při zaloţení bez veřejné nabídky cca 28.000 – 35.000,-Kč + základní 

kapitál ve výši 2.000.000,-Kč. Minimální doba na zaloţení a.s. je 25 - 30 dní. V případě 

zaloţení a.s. veřejným úpisem činí základní kapitál 20.000.000,-Kč a doba a náklady na 

zaloţení jsou zvýšeny o náklady na ustanovující valnou hromadu, případný projekt 

cenného papíru (je vyţadován v případě, ţe celková prodejní cena cenných papíru 

přesáhne cenu 200.000,-EUR) a  náklady spojené s úpisem akcií. Celková doba potřebná 

pro zaloţení a.s. veřejným úpisem je min. 40-55 dní, při minimálních nákladech 45.000-

70.000,-Kč dle okolností.Základní údaje charakterizující zaloţení a.s. ve vztahu k zadání 

práce znázorňují níţe uvedené tabulky č. 5,6. 

Tabulka č. 5: Základní charakteristika pro a.s. založenou bez veřejného úpisu 

Základní faktory působící při zakládání podnikatelského subjektu: 
akciová společnost založená bez veřejného úpisu 

Doba nezbytná pro založení 25 - 30 dní 

Náklady nezbytné na založení  28.000 – 35.000,-Kč + základní kapitál 

Limitující faktor Základní kapitál ve výši : 2.000.000,-Kč 
Zdroj: autor 

Tabulka č. 6: Základní charakteristika pro a.s. založenou veřejným úpisem 

Základní faktory působící při zakládání podnikatelského subjektu: 
akciová společnost založená veřejným úpisem 

Doba nezbytná pro založení 40 - 55 dní 

Náklady nezbytné na založení  45.000 – 70.000,-Kč + základní kapitál 

Limitující faktor Základní kapitál ve výši : 20.000.000,-Kč 
Zdroj: autor 
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4.6 Družstvo 

Druţstvo je specifická forma podnikání v zemědělství a sluţbách. Právní úprava je obsaţena 

v ust. § 221-259 obchodního zákoníku. Základní kapitál je tvořen souhrnem členských vkladů 

v minimální výši 50.000,-Kč. Zaloţit druţstvo mohou minimálně 2 právnické osoby nebo 5 

fyzických osob. Část  základního členského vkladu musí druţstevník zaplatit při zaloţení, 

zbytek do 3 let. Firma druţstva musí obsahovat označení "druţstvo."Členové neručí za 

závazky druţstva, za své závazky odpovídá druţstvo celým svým majetkem. Pro zaloţení 

druţstva se vyţaduje konání ustavující schůze druţstva doloţené notářským zápisem, na které 

se určí zapisovaný základní kapitál, schválí stanovy a zvolí orgány představenstvo s kontrolní 

komisí.    

 

4.6.1 Vznik družstva v jednotlivých krocích 

1) Zaloţení druţstva konáním ustavující schůzí. Průběh konání ustavující členské schůze 

její usnesení a schválení stanov musí být osvědčen notářským zápisem. Poplatky za 

notářské zápisy a vydání stejnopisů činí min. 6.000,-Kč. 

2) Získání oprávnění k podnikání - ţivnostenského listu 1.000,-Kč – vyřízení do 5 dnů. 

3) Podání návrhu na zápis druţstva do obchodního rejstříku. Poplatek za prvozápis do 

obchodního rejstříku činí 5.000,-Kč. Součástí návrhu jsou přílohy:  

 2x stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi druţstva,  

 2x stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov, 

 výpis z ţivnostenského rejstříku, 

 písemné prohlášení o souhlasu vlastníka nebo správce k uţívání sídla firmy,  

 prohlášení správce vkladu o výši splacené části zapisovaného kapitálu, 

  výpis z banky, 

 doklad o počtu členů druţstva, 

 výpis z rejstříku trestů člena představenstva nebo jiné osoby oprávěné jednat za 

druţstvo,  
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  úředně ověřené čestné prohlášení člena představenstva nebo jiné osoby oprávněné 

jednat za druţstvo o právní způsobilosti, o způsobilosti k provozování ţivnosti a 

splnění podmínek obchodního zákoníku, 

 podpisové vzory členů představenstva, 

 další případné dokumenty jako jsou plné moci advokátům, notáři, souhlasy  členů 

představenstva a kontrolní komise se zápisem dalších případných osob do obchodního 

rejstříku a souhlasy těchto daších osob zapisovaných do obchodního rejstříku. 

 

4.6.2 Zhodnocení družstva 

Druţstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 

Svoji strukturou a koncepcí řízení je optimální příleţitostí pro podnikání větší skupiny osob 

vkládajících do společnosti různé podíly v jakékoliv podobě. Vzhledem k tomu se jedná o 

formu podnikání vhodnou především pro podnikání v zemědělství nebo sluţbách. Mezi silné 

stránky druţstva dále patří jednoduchý převod práv z jednoho člena na druhého dle stanov a 

snadným vystoupením nebo přijetím  nového člena druţstva bez vlivu na chod druţstva. 

Kaţdý člen druţstva má stejná práva i povinnosti. Celková min. doba nezbytná pro zaloţení 

druţstva je  15 dní, při nákladech cca 14.000 – 20.000,-Kč. Základní údaje charakterizující 

zaloţení druţstva ve vztahu k zadání práce znázorňuje níţe uvedená tabulka č. 7. 

 

Tabulka č. 7: Základní charakteristika pro družstvo 

Základní faktory působící při zakládání podnikatelského subjektu: 
družstvo 

Doba nezbytná pro založení 15 dní 

Náklady nezbytné na založení  14.000 – 20.000,-Kč + základní kapitál 

Hlavní riziko ručení celým majetkem družstva 
Zdroj: autor 
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Závěr 

Provedenou analýzou základních forem podnikání v České republice, jsem došel k názoru, ţe 

současné právní normy upravující podnikání v České republice umoţňují kaţdému zájemci o 

podnikání zvolit si optimální formu podnikání se značnou variabilitou u kaţdé formy. Kaţdá 

z forem podnikání má své přednosti a nevýhody, které si musí podnikatel individuálně zváţit 

dle svých moţností a poţadavků. 

Obecně lze říci, ţe se zvyšujícími se náklady na zaloţení podnikatelského subjektu se sniţuje 

riziko podnikatele ve vztahu k ručení za závazky firmy ve srovnání s ostatními formami 

podnikání. Z časového hlediska je zaloţení veřejné obchodní společnosti, komanditní 

společnosti a společnosti s ručením omezeným obdobné. Časově nejméně náročné je zaloţení 

firmy osoby samostatně výdělečně činné a nejnáročnější je vznik akciové společnosti. 

Ke dni 31.12.2009 bylo v české republice registrováno 2.173.615 podnikatelských subjektů 

z toho 304.859 právnických osob a 1.868.756 fyzických osob – osob samostatně výdělečně 

činných. Je zřejmé ţe podnikání pouze na základě ţivnostenského listu je nejčastější formou 

podnikání v České republice. Důvodem je, jak vyplývá z provedené analýzy, ţe z hlediska 

potřebného času na zaloţení podnikatelského subjektu i nákladů jde o nejvýhodnější formu 

podnikání. Vzhledem však problematickému získávání úvěrů a především ručením za závazky 

celým svým majetkem se však jedná o značně rizikovou formu podnikání. Z Paretova 

pravidla, které nám říká, ţe 80 % trţeb nám tvoří 20% zákazníků vyplývá, ţe postačí, aby  

klíčový zákazník měl podstatné zpoţdění s úhradou splatných faktur a osoba samostatně 

výdělečně činná můţe vystavit sebe i svoji rodinu značně nepříjemné situaci. Vzhledem 

k výše uvedenému je tato forma podnikání vhodná pro podnikání v menším rozsahu pro 

provozování  sluţeb nebo např.  řemeslných činností. 

 Osobní obchodní společnosti: veřejná obchodní společnost a komanditní společnost jsou 

svým charakterem obdobné.U komanditní společnosti jsou náklady a časová náročnost 

zvýšeny o povinný vklad komandistů a úkony s tím spojené. Společnost je vhodná pro 

rodinné firmy podnikající v obchodě, nebo ve sluţbách s nedostatkem kapitálu při zakládání. 

Značným rizikem uvedených osobních společností je ručení společníků u veřejné obchodní 

společnosti a komplementářů u komanditní společnosti celým svým majetkem. 

 Jako optimální forma podnikání pro malé a střední podnikání se jeví společnost s ručením 

omezeným, jejíţ  limitující faktor je nutnost skládání základního kapitálu ve výši 200.000,-

Kč.  
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Druţstvo je specifická forma společnosti koncipovaná pro podnikání větší skupiny osob 

s různými vklady. Je optimální formou pro osoby podnikající např. v zemědělství nebo 

výrobě, kterým sdruţení můţe zajistit výhodu při jednání s odběrateli, nebo vůči konkurenci. 

Akciová společnost je svým charakterem finanční a časovou náročností předurčena pro 

podnikání ve větším rozsahu. Za zvýšené náklady a časovou náročnost na zaloţení nabízí 

moţnost získat značné mnoţství kapitálu. Jedná se o nejstabilnější a nejsolidnější formu 

podnikání. 

Je zřejmé, ţe Česká republika musí přijmou řadu reforem a legislativních opatření ke zlepšení 

a zrychlení procesu zakládání  nových podnikatelských subjektů. V horizontu nejbliţších let 

však nelze čekat, ţe by se podnikatelské prostředí v České republice radikálně změnilo. 
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