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5) Podnikání 
Definice podnikání, právní norma upravující podnikání. Kdo může podnikat. Definice podnikatele. Pojmy: 

obchodní firma, sídlo podnikatele, obchodní závod, rodinný závod. Obchodní rejstřík. Jednání podnikatele. 

Založení a vznik obchodní společnosti. Faktory ovlivňující výběr právní formy podnikání – počet zakladatelů, 

způsob ručení, základní kapitál, administrativní náročnost a rozsah výdajů spojených se založením 

podnikatelské činnosti. Zrušení a zánik obchodní společnosti.  

 
Podnikání a s ním související záležitosti jsou upraveny v těchto zákonech: 
1) Zákon o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 
2) Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) 
3) Občanský zákoník (tzv. NOZ, nový občanský zákoník) (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
 
DEFINICE PODNIKÁNÍ = DEFINICE ŽIVNOSTI dle Živnostenského zákona 
„živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 
účelem dosažení zisku“  
 
Podnikat mohou: 
1) fyzické osoby: občané, 
2) právnické osoby: organizace vytvořená lidmi, která má svá práva a povinnosti. Za PO jedná statutární 
orgán.  
c) stát: může zakládat PO (státní podniky). 
 
DEFINICE PODNIKATELE dle NOZ: 

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 
- osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při 

samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, 
- podnikatelem může být FO i PO 
- osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

 
Charakteristické znaky podnikatele: 
- je právní subjekt 
- provozuje svou činnosti samostatně 
- vymezuje si předmět podnikání 
- nese podnikatelské riziko 
- hospodaří s majetkem 
- podniká na vlastní zodpovědnost a vede účetnictví (daňovou evidenci). 
 
Obchodní firma: jméno, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Obchodní firma nesmí být 
zaměnitelná s jinou obchodní firmou a nesmí působit klamavě.  
 
Sídlo podnikatele: adresa zapsaná ve veřejném rejstříku. Pokud se FO nezapisuje do veřejného rejstříku, je 
jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popř. kde má bydliště.  
 
Obchodní závod „obchodní závod (závod) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který 
z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti“. 
 
Rodinný závod (dle NOZ §700 a dále) je závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním 
z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně. Členové rodinného závodu se podílejí na zisku z něho i na 
věcech z tohoto zisku nabytých v míře odpovídající množství a druhu své práce (mohou se práva vzdát 
osobním prohlášením formou veřejné listiny).  
 
OBCHODNÍ REJSTŘÍK: 

- je veřejný seznam 
- pro právnické osoby a zahraniční podnikatele je zápis do obchodního rejstříku povinný 
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- je veden rejstříkovým soudem v místě krajského soudu, 
- jsou zde zapsána firma, jména společníků, výše jejich podílů ve firmě, výše základního kapitálu, sídlo 

firmy, obchodní jméno, IČ, předmět podnikání, právní forma,... u PO také statutární orgán, 
- dále jsou zde uloženy důležité listiny, např. smlouvy o založení společnosti, výsledky hospodaření 

(povinně se odevzdávají v elektronické podobě). 
 
Do OR se zapisují: 

a) obchodní společnosti, družstva, a jiné právnické osoby, o nichž to stanoví zákon 
b) zahraniční osoby 
c) fyzické osoby – na vlastní žádost 

 
JEDNÁNÍ PODNIKATELE: za firmu nemůže jednat kdokoliv 
FO = (např. živnostníci) jednají osobně, nebo prostřednictvím zástupce (např. odpovědný zástupce) 
PO = jednají prostřednictvím statutárních orgánů (jednatel, představenstvo,...), nebo prostřednictvím 
zástupce. 
 
Prokura = vyšší formy plné moci 

- zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům (kromě prodeje nemovitostí) 
- lze je udělit jen fyzické osobě (spolumajitel nebo zaměstnanec firmy) 
- prokurista musí být zapsán v obchodním rejstříku. 

 
ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ: 

- je dvoustupňové 
a) založení obchodní korporace 
b) vznik obchodní korporace 

 
1) Založení společnosti 

- společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky a notářsky ověřenou (v.o.s, s.r.o., k.s.) 
- zakladatelskou listinou (když společnost může založit 1 zakladatel), zakladatelskou smlouvou (s.r.o, 

a.s.) 
- žádost o živnostenské oprávnění PO 
- zápis do živnostenského rejstříku, 
- žádost o zápis do OR 

2) Vznik společnosti 
- dnem zápisu do obchodního rejstříku 
- návrh na zápis do OR musí být podán do 6 měsíců od založení společnosti 

 
Poté se společnost registruje k daním a k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. 
 
UKONČENÍ PODNIKÁNÍ 

- je dvoustupňové 
a) zrušení obchodní korporace 
b) zánik obchodní korporace 

1) Zrušení  
a) s likvidací: soustředí se zbylé peníze a rozprodá se majetek společnosti. Z těchto prostředků se 

zaplatí dluhy vůči státu, zaměstnancům a dodavatelům. Zbytek si rozdělí majitelé 
- dobrovolné ukončení činnosti,  
- neexistuje právní nástupce  
- statutární orgány jsou nahrazeny likvidátorem 
- vstup do likvidace je zapsán o OR 
- zrušení s likvidací také v případě bankrotu (úpadku) 
b) bez likvidace 
- existuje právní nástupce, podnik vlastně pokračuje dál 
- fúze  
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a) sloučení = závod se začlení do jiného už existujícího a původní závod zanikne.  
b) splynutí =vznikne nový podnik, oba původní podniky zanikají), prodej společnosti, rozdělení 
společnosti 

  
2) Zánik: dnem výmazu z OR 

 
Faktory ovlivňující právní formu podnikání 

 počet zakladatelů 

 způsob ručení 

 základní kapitál 

 administrativní náročnost 
 
a) Počet zakladatelů  
U osobních obchodních společností musí být min. 2 zakladatelé (v. o. s., k. s.), kapitálovou obchodní 
společnosti může založit jedna osoba (s. r. o., a. s.). FO může podnikat sama jako OSVČ. 
 
b) Způsob ručení 
Způsob a rozsah ručení je důsledkem podnikatelského rizika. Rozeznáváme 2 varianty, a to: 

 ručení omezené (podnikatel ručí pouze do určité hranice, která je dána právní úpravou - např. s.r.o.) 

 ručení neomezené (např. živnostník ručí za závazky podniku celým svým, tj. i osobním majetkem - např.) 
 
c) Základní kapitál 
Jeho tvorbu předepisuje Zákon o obchodních korporacích. Povinně se vytváří u s. r. o., kdy je dán minimální 
vklad společníka ve výši 1 Kč, základní kapitál je tedy dán počtem společníků.  
U a. s. je dán základní kapitál ve výši 2 mil. Kč nebo 80 tis. EUR. 
 
d) Administrativní náročnost 
Administrativní náročností rozumíme činnosti a úkony nezbytné k administrativnímu vzniku, k vyhotovení 
zakladatelské listiny, smlouvy, stanov, notářsky ověřených dokladů, k vydání živnostenského oprávnění, se 
zápisem do Obchodního rejstříku apod. 
Poplatek za vydání živnostenského listu 1 000 Kč. V případě ohlašování další živnosti nebo žádosti o koncesi 
další příplatek 500 Kč. Pokud si ale chcete zapsat další činnost v rámci jedné živnosti (např. další činnost 
v rámci volné živnosti) příplatek neplatíte.  
Výpis z rejstříku trestů 100 Kč.  
První zápis do OR 6 000 Kč. Změny v OR 2 000 Kč.  
 
Fyzická osoba podnikající samostatně na základě živnostenského nebo jiného oprávnění 
Výhody: 

- minimum formálně-právních povinností (pokud nemusí být zapsán do obchodního rejstříku, odpadá 
například procedura zápisu a povinnosti zveřejňování požadovaných údajů), 

- velmi nízké správní výlohy nutné pro založení, 
- podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení (s výjimkou koncesovaných živností nebo 

činností vyžadujících zvláštní povolení), 
- případné změny probíhají poměrně rychle, 
- není nutný počáteční kapitál, 
- samostatnost a volnost při rozhodování, 
- jednoduché přerušení či ukončení činnosti, 
- lze zvolit daňovou evidenci nebo účetnictví, 
- možnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně z podnikání paušální částkou, je-li to pro 

podnikatele výhodnější, 
 
Nevýhody: 

- vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení majetkem podnikatele  
- možné finanční problémy v podnikání se mohou projevit v rodině podnikatele, 
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- vysoké požadavky na odborné i ekonomické znalosti podnikatele, 
- podnikatel obvykle zastává jak vlastní podnikatelskou činnost, tak nezbytnou administrativu 

spojenou s podnikáním, 
- omezený přístup k bankovním úvěrům, 
- v obchodních kontraktech může působit jako „malý či méněcenný partner“, 

 
Společnost s ručením omezeným 
Výhody: 

- omezené ručení společníků, 
- zákaz konkurence platí pro jednatele, na společníky ho lze rozšířit společenskou smlouvou, 
- pro přijetí velké části rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků, 
- do společnosti lze vložit i nepeněžitý vklad, 
- vklad lze splatit ve lhůtě pěti let  
- lze ustanovit kontrolní orgán – dozorčí radu, 

 
Nevýhody 

- nutný počáteční kapitál, 
- administrativně náročnější založení a chod společnosti – svolávání valné hromady, zápisy z valných 

hromad – někdy nutný notářský zápis, nutné ustanovení jednatele, 
- zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené podíly na zisku jsou dále 

zdaněny srážkovou daní. 
 
Akciová společnost 
Výhody: 

- akcionáři neručí za závazky společnosti, 
- velmi dobře vnímána obchodními partnery – solidnost a stabilita, 
- dobrý přístup ke kapitálu, 

 
Nevýhody: 

- nutný vysoký základní kapitál, 
- administrativně náročné založení a řízení společnosti, 
- nutnost ověření účetní závěrky auditorem, 
- zákaz konkurence pro členy představenstva, 
- povinné zveřejňování údajů z ověřené účetní závěrky, 
- zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené dividendy ze zisku jsou zdaněny 

srážkovou daní, 
 


