
OBCHODNÍ KORPORACE 
 

1. OBCHODNÍ SPOLEČNOST 
 jedná se o PO 
 může být založena FO i PO 
 členění: 

 
a) OSOBNÍ SPOLEČNOSTI  

(část společníků ručí za závazky neomezeně a osobně v nich pracuje) 
 
 v. o. s. = VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 

ručení:  osobním majetkem 
řízení: minimálně 2 společníci 
vklad: není předepsán, záleží na dohodě společníků 
rozdělení zisku: rovným dílem, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak 
 

 k. s. = KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 
ručení:  komplementáři osobním majetkem, komanditisté výší vkladu 
                 komanditisté jsou do společnosti přijímáni, aby se zvýšil majetek 
vklad:  záleží na dohodě společníků, žádný vklad není předepsán 
řízení:  nejvyšším orgánem jsou všichni společníci 
                 statutárním orgánem jsou komplementáři 
rozdělování zisku: zisk se rozdělí na polovinu mezi komplementáře a komanditisty 
(komplementáři se dělí rovným dílem a komanditisté podle výše vkladu) 
 

b) KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI  
(za závazky ručí majetkem, společníci nejsou ve společnosti povinni osobně pracovat)   
               
 s. r. o. = SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 
 ručení:  do výše vkladu 
 vklad:  minimálně 1 Kč, podíly společníků mohou být různého druhu 
 řízení:  nejvyšším orgánem je valná hromada 
             statutárním orgánem je jednatel 
 rozdělení zisku: podle výše vkladu, nestanoví-li společenská smlouva jinak  
 
 a. s. = AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

(zakládá se v případě, že je třeba shromáždit větší množství kapitálu) 
- pokud jsou akcie obchodovatelné, každý si může koupit podíl na jejím majetku 
- akcie = cenný papír, představující určitý vložený majetek, nejčastěji peníze 
ručení:  za závazky ručí a. s. jako celek svým majetkem 
vklad:  vzniká zakoupením akcií, min. 2 000 000 Kč nebo 80 000 Eur 
řízení:  nejvyšším orgánem je valná hromada všech akcionářů 
 statutární orgán může být: 
  dualistický (společnost řídí představenstvo, které kontroluje dozorčí rada 
  monistický (spol. řídí statutární ředitel, jehož činnost kontroluje správní rada) 
rozdělení zisku: podíl na zisku podle počtu akcií, které akcionáři vlastní 
 

c) DLE PRÁVA EU 
 SE = EVROPSKÁ SPOLEČNOST 

(na úrovni EU) 



2. DRUŽSTVA 
 společenství osob založená za účelem vzájemné podpory svých členů nebo za účelem podnikání 
 členové družstev vkládají majetek nebo peníze 
 mohou být:  zemědělská, bytová, stavební, spotřební, výrobní atd. 
 minimální vklad:  není předepsán 
 nejvyšším orgánem:  členská schůze 
 statutárním orgánem:  představenstvo 

 
3. STÁTNÍ PODNIKY 

 vznikají dle zákona o státním podniku 
 v čele podniku stojí ředitel jmenovaný zakladatelem (ministerstvem), kontrolním orgánem je dozorčí rada 
 stát je jediným vlastníkem, podnik hospodaří s penězi občanů státu – má vůči nim zodpovědnost 
 jsou řízeny: 

o speciálními zákony (zákon o bankách, o pojišťovnách atd.) 
o obchodním zákoníkem, který upravuje právní vztahy mezi občany navzájem, mezi občany a 

firmami, mezi firmami navzájem 
 

4. NEZISKOVÉ SUBJEKTY ZŘIZOVANÉ STÁTEM 
 

 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA 
(= instituce, dříve se označovala jako „rozpočtová organizace“) 
- zastupuje stát, kraj, obec, které jim k tomu poskytli majetek a zároveň je financují 
- nemají právní osobnost 
- zabývají se řízením společnosti, vědou, obranou, péčí o sociální zabezpečení 
- pokud mají nějaké příjmy, odvádí je zřizovateli 
- soudy, ministerstva, hasičský záchranný sbor ČR, policie ČR 
 

 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
- je právnickou osobou a má právní osobnost 
- zabývá se vzděláním, kulturními institucemi, nemocnicemi 
- plní úkoly ve veřejném zájmu (školy, nemocnice, divadla atp.) 
 

 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
- jedná se o právnické osoby, které zajišťují obecně prospěšnou činnost 
- neřídí je stát 
- zdrojem jejich majetku jsou příspěvky členů, příjmy z doplňkové činnosti, darů atp. 
- členění 
 korporace  

 spolky - dobrovolný svazek členů vedený společným zájmem (spolek myslivců, včelařů, 
hasičů, zahrádkářů atd.), který nelze zřídit za účelem zisku 

 občanská sdružení 
 fundace – mají majetkový základ 

 nadace – k veřejně prospěšným nebo dobročinným účelům 
 nadační fondy – to samé co nadace, akorát na určitou dobu 

 církevní právnické osoby 
 církve a náboženské společnosti 

 ústavy – poskytují obecně prospěšné služby pro veřejnost v oblasti zdraví, vzdělávání, kultury, vědy 

 


