
 

8.	SOUKROMÉ	A	STÁTNÍ	
ORGANIZACE	

DRUHY	ORGANIZACE

	

Činnost
• pří	které	řídící	pracovník		ovlivňuje	činnost	svých	
podřízených

Seskupení	lidí	a	majetku,	které	mají	svůj	cíl
• vystupují	na	veřejnosti	svým	jménem,	uplatňují	svá	
práva	a	plní	své	povinnosti

Hledisko

Podle	
zaměření

Ziskové

Neziskové

Podel	
vlastnictví	

Soukromé

Státní

Družstva

Ostatní



 

*	Cíle,	které	si	podnik	stanovuje	se	dají	konkrétně	(číselně)	vyjádřit,	např.	nárůst	objemu	
výroby	o	tolik	a	tolik	

Podle	zaměření	

	
 

Znaky	neziskových	organizací:	

1. Cíle	se	nedají	konkrétně	(číselně)	vyjádřit	
2. Výsledky	jejich	činnosti	se	nevyjadřují	v	penězích		
-	pokud		by	přesto	nějaké	peněžní	výsledky	organizace	měla	->	
PŘÍJMY	

3. Pokud	tyto	organizace	vydávají	některé	peněžní	prostředky	->	
VÝDAJE	

4. Dosažením	cíle	organizace	může	někdy	znamenat		snížení	počtu	
klientů	popřípadě	zánik	organizace	(povodňové	organizace,…)	

	

	
	

• Zisk	=	Výnosy	>	NákladyZiskové

•mají	jiný	cíl	nez	je	dosahování	zisku
• jejich	cílem	je	zlepšení	celkové	úrovně	
ve	spolešnosti	(pomoc	starým	lidem,	
nemocným	lidem,	charita,	postiženým	
oblastem	zemětřesením

Neziskové



 

Obchodní	společnosti	
 

 

-	právní	norma	(např.	zákon)	=	fungování	společnosti	se	řídí	právní	normou	=	obchodní	
zákoník	

-	podnikatelé	se	před	založením	obchodní	společnosti	popřípadě	družstva	rozhodují	na	
základě	následujících	kritérií:	

	 a)	počet	zakladatelů	

b)	množství	finančních	prostředků,	které	jsou	potřeba	
k	založení	–	základní	kapitál	

c)	kompetence	k	řízení	společnosti		
=	pravomoc	+	odpovědnost	

d)	způsob	ručení	za	závazky	společnosti		
(závazek	společnosti	–	dluh	->	když	se	firma	dostane	do	dluhu)	

e)	rozdělení	zisku	společnosti	

f)	zákaz	konkurence		
(podnikatel	nesmí	podnikat	v	jiné	společnosti)		

Obchodní	
společnosti

Osobní	obchodní	
společnosti	(nemusí	

platit	kapitál)

v.	o.	s.
(Veřejné	obchodní	
společnosti)

k.	s.
(komanditní	
společnost)

Kapitálové	obchodní	
společnosti	(na	

začátku	platí	kapitál)

s.	r.	o.
(spol.	s	ručeným	
omezením)

a.	s.
(akciová	

společnost)



 

OSOBNÍ	OBCHODNÍ	SPOL.	
v.	o.	s.	
-	veřejná	obchodní	společnost		
-	počet	zakladatelů	–	minimálně	2	osoby	(FO	nebo	PO)	
-	počáteční	kapitál	není	nutný	
-	společnost	ke	kompetenčnímu	řízení	mohou	řídit	všichni	společníci,	pokud	to	ve	
společné	smlouvě	není	uvedeno	jinak	
-	společníci	spolu	musí	uzavřít	společnou	smlouvu!		
FO	–	zákaz	konkurence	(společník	nesmí	podnikat	v	jiné	společnosti,	která	má	stejný	
předmět	podnikání	->	vztahuje	se	na	všechny	společníky)	

◦		za	závazky	společnosti	ručí	všichni	společníci	nerozdílně	celým	svým	soukromým	
majetkem	

◦		zisk	se	mezi	společníky	rozděluje	stejnými	díly	

◦		společnost	vzniká	zápisem	do	obchodního	rejstříku	a	zaniká	výmazem	z	obchodního	
rejstříku	

	

Obchodní	rejstřík	
◦		veřejný	seznam	(každý	může	do	obchodního	rejstříku	„nahlédnou“)	do	kterého	se	
zapisují	zákonem	stanovené	údaje	o	podnikateli	
◦		náležitosti	obchodního	rejstříku	(název	firmy,	jestli	se	jedná	o	FO	nebo	PO)	

právnické	osoby	 	 	 fyzické	osoby	

-	se	zapisují	vždy	 	 	 	-	které	o	to	mají	zájem,	aby	se	zviditelnila	
	 	 	 	 	 	-	pokud	její	účetní	závěrka	podléhá	auditu	
	 	 	 	 	 			(musí	se	zapsat	do	rejstříku)		

◦		obchodní	rejstříky	vedou	->	rejstříkové	soudy	

	



 

NÁZEV:	

Fyzické	osoby											jméno	a	příjmení												musí	být		=>	obchodní	jméno	

	 může	být:	

		

- jednotlivec	starší	18-ti	let	
- podmínky	->	trestě	bezúhonný	v	oblasti,	ve	které	podniká	

																					->	způsobilý	k	právním	úkonům		
																									(plně	způsobilý	za	to	co	udělal)	

- obchodní	jméno	+	bydliště	

	

Právnické	osoby	
=	instituce,	která	je	tvořena	seskupením	lidí	a	jejich	majetku	a	vystupují	na	veřejnosti	
jako	samostatná	jednotka	(např.	družstva,...)	

Obchodní	jméno	
=	název,	pod	kterým	vystupuje	PO	na	veřejnosti	
-	Název	může	být	odvozen	od	předmětu	podnikání,	a	nebo	libovolný	(nemusí	souviset	
s	předmětem	podnikání),	ale	vždycky	musí	být	součástí	obchodního	jména	
právní	forma	(a.	s.,	s.	r.	o.)		
1. Obchodní	jméno	+	sídlo	firmy	
2. Identifikační	číslo	(IČO)	

-	osmi	místné	číslo		
-	z	IČO	se	dá	poznat	i	předmět	podnikání	
DIČ	–	daňové	identifikační	číslo	
									-	přiděluje	finanční	úřad	
									-	není	v	obchodním	rejstříku!	

3. Předmět	podnikání		

Dodatek	věcný
• Petr	Novák	pekař
Dodatek	osobní
• Petr	Novák	a	syn



 

4. Statutární	orgán	
-	orgán,	který	zastupuje	firmu	navenek	ve	všech	záležitostech		
-	jedná	jménem	firmy	
	
-	jednotlivec												nebo		 	 			skupina	lidí			

ředitel,	jednatel																														představenstvo->správní	rada		

5. Prokurista	
-	zvláštní	forma	statutárního	orgánu	
-	zastupuje	firmu,	ale	ne	ve	všech	záležitostech	
-	nesmí	–	rozprodávat	majetek	firmy	(=>	nesmí	uzavírat	žádnou	smlouvu)	
															-	Úvěr	od	banky	(=>	banka	chce	zástavu)	
															->	garáž	->	1,5	mil.	úvěr	

6. Označení	odštěpného	závodu	
-	jeho	sídlo,	předmět	podnikání,	jméno	jeho	vedoucího	a	jeho	bydliště	

	
	

k.	s.	
-	minimálně	dva	společníci	(2	FO	nebo	2	PO)	
-	jeden	ze	společníků	musí	být	->	KOMPLEMENTÁŘ					vždy	musí	být	zastoupeni	
-	druhý	musí	být	->	KOMANDISTA																																				oba	dva	i	u	více	lidí	

OZNAČENÍ	SPOLEČNOSTI	->	PRÁVNÍ	FORMA	
-	k.	s.	
-	komanditní	společnost	
-	kom.	spol.	

KOMPLEMENTÁŘI	
-	mají	stejné	postavení	jako	společníci	v.	o.	s.	
-	řídí	společnost	->	kompetence	(pravomoc)		k	řízení	->	Statutární	orgán	
-	ručí	celým	svým	soukromým	majetkem	
-	nevkládají	základní	kapitál	
-	zákaz	konkurence	

KOMANDISTÉ	
-	minimální	vklad	5	000	Kč	
-	ručí	za	závazky	společnosti	do	výše	nesplaceného	vkladu	
-	jakmile	svůj	vklad	splatí	za	závazky	společnost	už	neručí	



 

-	nemohou	řídit	společnost	
-	mohou	pouze	kontrolovat	ÚČETNÍ	ZÁVĚRKU	
																																																																																					NÁKLADY	<	VÝNOSY	=	ZISK	
																																																																																					NÁKLADY	>	VÝNOSY	=	ZTRÁTA	

DĚLENÍ	ZISKU	
	 2	komplementáři	
	 3	komandisté										-					spl.	10	000	
																																																								spl.	10	000	
																																																								spl.	20	000	
																																										ZISK										120	000	

																																																															60	000	Kč													kompl.												1.	30	000	Kč	
																																																																																																																									2.	30	000	Kč			

																																																															60	000	Kč												koman.												1.	15	000	Kč	
																																																																																																																									2.	15	000	Kč		
																																																																																																																									3.	30	000	Kč

										

-	zisk	se	dělí	rovným	dílem	mezi	komplementáře	a	komandisty	
-	komplementáři	si	děli	zisk	mezi	sebe	rovným	dílem	
-	komandisté	si	dělí	zisk	podle	výše	splaceného	vkladu	
-	komandisté		a	komplementáři	mezi	sebou	uzavírají	smlouvu	
-	smlouva	aby	byla	platná	musí	být	ověřená	notářem	

	 VKLAD		 X	 ZÁKLADNÍ	KAPITÁL	
vkládá	společník	 	 součet	tří	 =	základní	
3	komandisté										 	 vkladů		 kapitál	

	

	

2.	
kompl.
30	000
1.	

kompl.
30	000

30	000

15	000
15	000



 

KAPITÁLOVÉ	OBCHOD.	SPOL.	
s.	r.	o.	
-	společnost	s	ručením	omezením	

OZNAČENÍ:				 	 	 	 	 	

							
	
																								označení	právní	formy	
-	minimálně	jedna	FO	nebo	PO	
-	maximální	50	společníků	

-	pokud	společník	je	sám	sepisuje	ZAKLADATELSKOU	LISTINU	
-	pokud	je	společníků	více	sepisují	SPOLEČENSKOU	SMLOUVU	

-	minimální	vklad	1	Kč	

-	společníci	ručí	za	závazky	společnosti	do	výše	svého	nesplaceného	vkladu	
-	jakmile	splatí	a	splacení	je	zapsáno	do	obchodního	rejstříku	za	závazky	společnosti	ručí	
firma	svým	firemním	majetkem	

	
	
ROZDĚLENÍ	ZISKU	
-	zisk	se	dělí	mezi	společníky	podle	výše	splaceného	vkladu	

	

	

s.	r.	o.

Spol.	s.	r.	o.



 

ŘÍZENÍ	SPOLEČNOSTI	
-	ORGÁNY	společnosti

	

1. VALNÁ	HROMADA	
->	schůze	všech	společníků	(o	budoucnosti	firmy)	
-	nejvyšší	orgán	společnosti	
-	minimálně	1	za	rok	
-	společníci	schvalují	roční	účetní	závěrku	
-	schvaluje	rozdělení	zisku	->	popřípadě	pokrytí	ztráty	
-	rozhoduje	o	navýšení	základního	kapitálu	->	popřípadě	o	jeho	snížení	
-	jmenuje	a	odvolává	členy	statutárního	orgánu	(jednatele)	a	dozorčí	rady	

2. JEDNATELÉ	
-	statutární	orgán	
-	jednají	jménem	společnosti	a	vztahuje	se	na	něj	zákaz	konkurence	

3. DOZORČÍ	RADY	
-	kontrolní	orgán	
-	vzniká	na	základě	rozhodnutí	valné	hromady	
-	kontroluje	jednatele		
-	kontroluje	účetní	závěrku	->	o	výsledcích	informuje	valnou	hromadu	
-	minimálně	3	členy	

	

*	s.	r.	o.	musí	vytvářet	rezervní	fondy	z	->	ČISTÉHO	ZISKU	(Disponibilní)	

	

	

SAZBA:	
DPFO	=	15	%	
DPPO	=	19	%	

Valná	hromada

Jednatelé

Dozorčí	rady

V	>	N ->	účetní	
zisk - DPPO =	ČISTÝ	

ZISK



 

REZERVNÍ	FOND	
-	slouží	pouze	ke	krytí	ztrát	nebo	opotřebením,	které	mají	překonat	nepříznivý	průběh	
hospodaření		
	

	

	

	


