
 Právnické osoby



● uměle vytvořený subjekt /např. firma,  společnost, 
škola atd./, který je v právních vztazích 
zastupován /reprezentován/ tzv. statutárními 
orgány /tzn. fyzickými osobami = lidé, např. 
jednatel, ředitel společnosti atd./

✔ má právní subjektivitu 

✔ je zapsána v obchodním rejstříku

✔ podniká dle obchodního zákoníku

Právnická osoba



 právní subjektivita /PS/  způsobilost mít práva 

a povinnosti a zároveň mít způsobilost k právním 

úkonům

PS vzniká současně se vznikem PO a zaniká s 

jejím zánikem dle práva (tzn. v souvislosti se 

zápisem či výmazem PO ve veřejném rejstříku) 

Právní osobnost



Typy právnických osob 
dle zákona 

o obchodních korporacích
 Právnickými osobami dle zák. o obchodních 

korporací jsou tzv. obchodní korporace

 Obchodními korporacemi jsou:

➢obchodní společnosti obchodní společnosti /OS//OS/

➢družstvadružstva

➢další typy OS další typy OS /státní podniky, neziskové /státní podniky, neziskové 
organizace, aj./organizace, aj./

 



Obchodní společnosti

1) Osobní obchodní společnosti

a) Veřejná obchodní společnost /v.o.s./

b) Komanditní společnost /k.s./

2) Kapitálové obchodní společnosti

a) Společnost s ručením omezeným /s.r.o./

b) Akciová společnost /a.s./



 výrobní 

 bytová 

 zemědělská 

 obchodní

 aj. 
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Další typy 
obchodních společností

1) Státní podniky /např. Lesy ČR, s. p.; Česká 

pošta, s. p.; Česká správa letišť, s. p.; aj./

2) Nezisková organizace

– občanská sdružení 
– obecně prospěšné společnosti 
– nadace a nadační fondy 
– církve  
– politické strany



Základní podmínky založení Základní podmínky založení 
s.r.o.s.r.o.

● založení jedním zakladatelem (FO nebo PO) = 
zakládá se tzv. zakladatelskou listinou

● založení dvěma nebo více zakladateli = zakládá se 
 tzv. společenskou smlouvou 

● max. počet společníků je 50
● minimální výše zákl. kapitálu je 200 000 Kč
● nejnižší možný vklad společníka je 20 000 Kč
● společníci ručí za závazky do výše nesplac. vkladů
● orgány společnosti = valná hromada, jednatelé,
● dozorčí rada 
● povinně vytváří rezervní fond
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