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Přehled právních forem podnikání, živnosti 

a obchodní společnosti. 

 

  

   

Obor: 29-54-H/01 Cukrář, 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

          41-51-H/01 Zemědělec-farmář 

 

 



Podnikání 

Podnikání je soustavná činnost, která je provozována 

samostatně, na vlastní účet, vlastním jménem, za 

účelem dosažení zisku 



Kdo podniká 

právnické osoby 

zápis do 

obchodního 

rejstříku 

společenská 

smlouva, 

zakládací listina 
živnostenské 

oprávnění 

fyzické osoby 

živnostenské 

oprávnění 

zápis do 

živnostenského 

rejstříku 



Aby mohla živnost vzniknout, musí žadatel splnit podmínky 

Živnosti 

VŠEOBECNÉ 

věk min. 18 let 

právní způsobilost 

bezúhonnost (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů) 

nemít daňové nedoplatky 

 

ZVLÁŠTNÍ 

Odborná, nebo jiná způsobilost (praxe v oboru) 



Rozdělení živností 

živnosti 

ohlašovací koncesované 

vázané volné řemeslné 



Obchodní společnosti 

akciová společnost  

a. s. 

společnost s ručením 

omezeným  

s. r. o. 

komanditní společnost 

k. s. 

veřejná obchodní 

společnost 

v. o. s. 



Akciová společnost 

minimální vklad  

hodnota všech akcií 

a) veřejná nabídka akcií = 20 mil. Kč 

b) neveřejná nabídka akcií = 2 mil. Kč 

způsob ručení 

ručí společnost jako celek, akcionáři akciemi 

rozdělení zisku 

podle počtu a ceny akcií (dividenda) 

řízení 

valná hromada volí představenstvo 



Komanditní společnost 

minimální vklad  

komanditisté 5000 Kč 

způsob ručení 

komplementáři – osobním majetkem 

komanditisté – výší vkladu 

rozdělení zisku 

50:50 komanditisté a komplementáři, dále 

komplementáři rovným dílem 

komanditisté podle výše vkladu 

řízení 

komplementáři 



Společnost s ručením omezeným 

minimální vklad  

celkový 200 000 Kč, společníci 20 000 Kč 

způsob ručení 

do výše vkladu  

rozdělení zisku 

podle výše vkladů 

řízení 

valná hromada volí jednatele 



Veřejná obchodní společnost 

minimální vklad  

není stanoven 

způsob ručení 

osobním majetkem 

rozdělení zisku 

rovným dílem 

řízení 

dohodou, všichni mohou zastupovat spol. 
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