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Obchodní závod, Podnikání, Podnikatelské 

subjekty

podnikání

• je soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem pod vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

– soustavná činnost znamená, že je prováděná 

pravidelně nebo opakovaně, samostatně

znamená, že ten, kdo podniká, není ve 

vztahu  podřízenosti k tomu, pro koho 

činnost vykonává
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– vlastním jménem a na vlastní odpovědnost se 

rozumí, že osoba, která podniká, uzavírá např. 

smlouvy pod svým jménem a odpovídá celým 

svým majetkem za jejich porušení

podnikatel (podnikatelský subjekt)

• je právně samostatný, vlastnicky oddělený právní 

subjekt, který vyvíjí svou činnost svým jménem a 

na vlastní účet

• podnik. subjekty: 

- fyzická osoba je člověk jako jednotlivec

- právnická osoba je skupina lidí
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• charakteristické znaky podnikatele:

– je právní subjekt

– provozuje svoji činnost samostatně

– vymezuje si předmět podnikání

– nese podnikatelské riziko

– hospodaří s majetkem

– podniká na vlastní účet

4



obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který 

podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k 

provozování jeho činnosti (dle občanského zákoníku)

• plní funkci

– hlavní, tj. pro kterou byl obchodní závod zřízen 

(výrobní, obchodování, poskytování služeb)

– a vedlejší, tj. nesouvisí s předmětem činnosti

• má určité cíle:

– zisk

– dlouhodobá prosperita

– ochrana životního prostředí, atd.
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• má vlastnosti

a) ekonomickou samostatnost (subjektivitu)

– je vybaven majetkem

– volí si sám předmět činnosti

– má vnitřní organizační strukturu

– své náklady hradí z výnosů

b) právní samostatnost (subjektivitu)

– zápis do obchodního rejstříku

– výpis (pro živnosti ohlašovací a koncesované 

platí novela od 1. 7. 2008)
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• druhy (členění)

– podle velikosti (mikro, malé, střední, velké)

– podle předmětu činnosti (výrobní, poskytující 

služby)
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• podle právní formy podnikání:

1. soukromé podnikání fyzických osob

– živnosti (podle živnost. zákona)

– ostatní (podle zvl. předpisů)

2. obchodní korporace (dle zákona o obch. korporacích)

– osobní

– kapitálové 

– družstva

3. státní podniky (zákon o státním podniku)
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• kritéria volby právní formy

– počet zakladatelů a náročnost založení

– nároky na počáteční kapitál

– kompetence řízení a pravomoc

– způsob a rozsah ručení

– účast na zisku
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Založení a vznik obchodního závodu

• při založení je nutno odpovědět na otázky

1. jaké služby poskytovat a co vyrábět

2. určit místo podnikání

3. jak služby poskytovat nebo jak vyrábět

4. kolik zdrojů vložit do podnikání, kde je získat a 

jak je použít

5. jakou právní formu pro svou činnost zvolit

• vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku
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Zrušení a zánik obchodního závodu

• ke zrušení může dojít

a) dobrovolným rozhodnutím (např. dosažením 

účelu,…)

b) nuceně (rozhodnutím soudu, prohlášením 

konkurzu)

• zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku
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Kontrolní otázky a úkoly

1. Co je obchodní závod.

2. Vysvětlete rozdíl mezi fyzickou a právnickou 

osobou.

3. Vysvětlete znaky podnikatele.

4. Jaký je rozdíl mezi právní formou a právní normou.

5. Jaký je rozdíl mezi založením a vznikem 

obchodního závodu.

6. Jaký je rozdíl mezi zrušením a zánikem obchodního 

závodu.
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