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DEFINICE PODNIKÁNÍ 

 

 

 Podnikání – soustavná činnost 

prováděná podnikatelem samostatně 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 

za účelem dosažení zisku 



POJEM OBCHODNÍ ZÁVOD 

 

 

Soubor hmotných, osobních i nehmotných 

složek podnikání 

Náleží k němu věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování závodu 



SLOŽKY OBCHODNÍHO ZÁVODU 

HMOTNÉ Budovy, stroje, zařízení, materiál 

OSOBNÍ 

Kvalifikace a zkušenosti 

zaměstnanců, odborná úroveň 

podnikatele 

NEHMOTNÉ 

Know-how, ochranná známka, 

obchodní tajemství, postavení a 

dobré jméno podnikatele na trhu 



POJEM PODNIKATEL 

Podnikatel    

 samostatně na vlastní účet a odpovědnost 
vykonává výdělečnou činnost 

 také každá osoba, která uzavírá smlouvy 
související s vlastní obchodní, výrobní nebo 
obdobnou činností, při samostatném výkonu 
svého povolání 

Podnikatelem je: 

1. Osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

2. Osoba, která podniká na základě 
živnostenského oprávnění 

3. Osoba, která podniká podle zvláštních předpisů 



JEDNÁNÍ PODNIKATELE 

 

 Podnikatel FO – jedná osobně nebo za ni jedná 

zástupce na základě plné moci 

 Podnikatel PO – jedná statutárním orgánem 

(uveden ve společenské smlouvě nebo veřejné 

listině) nebo za ni jedná zástupce na základě plné 

moci 

 Prokura  - zvláštní typ plné moci, lze ji udělit 

jen FO (prokurista), zplnomocňuje prokuristu k 

zastupování podnikatele ve všech činnostech 

souvisejících s podnikáním. Udělení prokury je 

účinné dnem zápisu do obchodního rejstříku. 



STATUTÁRNÍ ORGÁN PRO JEDNOTLIVÉ TYPY 

(PRÁVNÍ FORMY) OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

Právní forma Statutární orgán 

Veřejná obchodní společnost Všichni společníci nebo jeden 

společník 

Komanditní společnost Komplementář(i)  

Společnost s ručením 

omezeným 

Jednatel(é) 

Akciová společnost Představenstvo, statutární 

ředitel 



OBCHODNÍ REJSTŘÍK (OR) 

 Veřejný seznam 

 Zapisují se do něj zákonem stanovené údaje 
týkající se podnikatelů 

 Je veden v elektronické podobě 

 Vedou ho rejstříkové soudy 

 Je utříděn podle typu obchodních společností 

 Má část veřejnou a neveřejnou (sbírka listin) 

 Je každému přístupný, lze do něho nahlížet a 
pořizovat si kopie či výpisy (veřejná část) 

 Na žádost vydá rejstříkový soud částečný nebo 
úplný opis zápisu nebo listiny nebo potvrzení o 
tom, že určitý údaj v OR není 



OBCHODNÍ REJSTŘÍK 

 

Do obchodního rejstříku se zapisují: 

 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Zahraniční osoby 

 Podnikatelé FO, které mají bydliště v ČR 

nebo v některém z členských států EU 

 Další osoby, stanoví-li povinnost zvláštní 

předpis 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZAPISOVANÉ DO OR 

 Firma, sídlo (PO), bydliště (FO) 

 Místo podnikání 

 Předmět podnikání 

 Právní forma PO 

 U FO rodné číslo  

 IČ (přidělí rejstříkový soud) 

 Jméno a bydliště osoby, která je statutárním 
orgánem 

 Jméno a bydliště prokuristy 

 U obch. společností – jméno a bydliště společníků, 
výše základního kapitálu, výše vkladu 
společníka, jméno a bydliště členů dozorčí rady… 



DALŠÍ ÚDAJE ZAPISOVANÉ DO OR 

 

 Změna právní formy 

 Fúze nebo rozdělení obchodní společnosti 

 Zrušení PO a právní důvod tohoto zrušení 

 Vstup subjektu do likvidace + jméno a bydliště 

likvidátora 

 Prohlášení konkurzu 

 Změny nebo zánik původně zapsaných 

skutečností 



OBSAH SBÍRKY LISTIN 

Například: 

 Společenská smlouva nebo zakladatelská listina 

nebo zakladatelská smlouva 

 Rozhodnutí o volbě nebo jmenování nebo 

ukončení funkce osob, které jsou statutárním 

orgánem, likvidátorem 

 Výroční zprávy, účetní závěrky 

 Návrh rozdělení zisku, vypořádání ztráty 

 Rozhodnutí o zrušení PO 



 

 Úkol: 

 Vyhledejte v OR podnikatelský subjekt – 

obchodní společnost a pořiďte výpis základních 

údajů z veřejné části OR 
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