Podnikání
Materiál byl vytvořen v rámci projektu
Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky

1 Podstata podnikání
Ustanovení o podnikání upravuje v současné době obchodní zákoník. Ten však bude k 31.12.2013
zrušen a od 1.1.2014 budou ustanovení o podnikání součástí nového občanského zákoníku. Právní
úprava obchodních společností a družstev bude ve zcela novém zákoně o obchodních
společnostech a družstvech (o obchodních korporacích).
Podstatou podnikání je samostatné rozhodování určité osoby o tom:
– co bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat a kde bude provozovat svou činnost
– jak bude vyrábět nebo poskytovat služby
– kolik zdrojů do své činnosti vloží, kde je získá a jak použije získané prostředky
– jakou právní formu pro svou činnost zvolí
Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na
vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Všechny znaky musí být naplněny současně.
Základním cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu, tj. dosažení zisku.
Podnikatelský zisk je situace, kdy za statky a služby získáme na trhu více peněz, než kolik jich
bylo do činnosti vloženo.
Mezi další cíle podnikání patří zajištění dlouhodobého rozvoje podniku, zajištění dlouhodobé
existence podniku, spokojenost pracovníků, přežití.
Důležité kroky před stanovením cílů
• vzít v úvahu vlivy z okolí podniku
• rozbor vlastních možností (přednosti a slabiny)

2 Podnikatel
Podnikatel je osoba, která zpravidla podnik zakládá a provozuje jeho činnost (spojuje práci, kapitál
a půdu).
Podle nového občanského zákoníku je podnikatelem osoba, která samostatně a soustavně
vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným
způsobem za účelem dosažení zisku.
Podnikatel je inovátor, protože neustále zavádí do výroby nové výrobky (služby), používá nové
technologie, nové technické prostředky a hledá nové cesty zásobování, prodeje, dopravy.
Podnikatel je také organizátor, protože trvale organizuje spojení výrobních činitelů podle toho, jak
to vyžaduje druh a rozsah podnikání.
Podnikat mohou fyzické osoby a právnické osoby.
Fyzické osoby (FO) jsou lidé. Každý člověk je tedy FO. Nutným předpokladem k tomu, aby mohl
člověk provozovat podnikatelskou činnost je zletilost, tj. dosažení věku 18 let. Typickou formou
podnikání fyzických osob je živnostenské podnikání.
Právnické osoby (PO) jsou organizované útvary vytvořené lidmi, o kterých zákon stanoví, že mají
právní osobnost (způsobilost k právům a povinnostem). Typické právnické osoby, které se zabývají
podnikatelskou činností jsou obchodní společnosti a družstva.

3 Podnik
3.1 Vymezení podniku
Podnik je společenství lidí, kteří se spojili k zabezpečování hmotných statků a různých činností pro
jiné lidi s cílem dosáhnout vlastního prospěchu.
Podle současného obchodního zákoníku se podnikem rozumí soubor hmotných, jakož i osobních
a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které
patří podnikateli a slouží k provozování podniku.
Vývoj společenství lidí a jejich snaha uspokojovat své potřeby co možná nejvíce a nejsnáze vede
k tomu, že mezi sebou spolupracují.
Podnik vzniká na základě zjištění a poznání, že je účelné organizovat hospodářskou činnost na vyšší
úrovni než je v moci jednotlivce.

3.2 Charakteristické znaky podniku
• právní samostatnost (podnik má práva a povinnosti a jedná svým jménem v právních vztazích)
• hospodářská samostatnost (podnik samostatně hospodaří)
• samostatné rozhodování o organizaci a řízení podniku

3.3 Funkce podniku
1.
2.
3.
4.
5.

výrobní - podnik vyrábí výrobky, poskytuje služby
dodavatelská - uspokojování části potřeb na trhu
ekonomická - podnik hospodaří tak, aby dosáhl zisku
sociální - úspěšný podnik se stará o občany místo státu
politická - úspěšné podniky posilují vládnoucí politickou stranu (lidé mají větší výplaty, jsou
spokojenější)
6. bezpečnostní - ochrana zdraví zaměstnanců, bezpečnost práce, ochrana majetku, ochrana ŽP

3.4 Druhy podniků
Podniky dělíme podle různých hledisek, aby bylo možno podrobněji sledovat podstatu jejich
činnosti a vzájemné odlišnosti.

1. Hledisko velikosti
a) malé podniky (do 25 zaměstnanců)
b) střední podniky (25-500 zaměst.)
c) velké podniky (více než 500 zam.)

2. Hledisko zisku
a) ziskové podniky - při provádění všech činností je nejdůležitější dosáhnout zisk, který se rozdělí
b) neziskové podniky - zaměřují se na uspokojení veřejných potřeb; když se vytvoří zisk, musí se
vložit do rozvoje; hl. cílem je zlepšovat celkovou úroveň společnosti

3. Hledisko vlastnictví
a) státní podniky - hospodaří s majetkem státu
b) soukromé podniky - jsou ve vlastnictví FO nebo PO
c) družstva - kolektivní vlastnictví
d) církve, politické strany, spolky - mají zvláštní postavení, plní specifické úkoly v oblasti
náboženství, zájmů občanů a politiky; hospodaří s majetkem svých členů, popř. dostávají
příspěvky od státu
e) fundace = nadace a nadační fondy - jejich majetkový základ (fundus) tvoří peníze nebo jiné
majetkové hodnoty určené ke stanovenému účelu. Nadace se zakládají k užitečnému účelu
(veřejně prospěšnému, dobročinnému). Podnikání mohou provozovat pouze jako vedlejší
činnost, jejíž výtěžky musí sloužit jen k podpoře účelu nadace.
Zvláštním druhem podniku jsou tzv. JOINT VENTURES , tj. podniky, které jsou spojením našeho
a zahraničního kapitálu (např. Škoda-Volkswagen).

4 Obchodní firma
Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je
povinen činit právní úkony pod svou firmou (vykonává svou činnost, podepisuje se při obchodním
styku, vystupuje před státními orgány, dodavateli, odběrateli).
Jeden podnikatel nesmí mít víc obchodních firem. Jeho firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného
podnikatele a nesmí vzbuzovat klamnou představu o podnikateli nebo předmětu podnikání. Kdo
nemá firmu, jedná při svém podnikání pod svým vlastním jménem.
Firmou FO je její jméno a příjmení (např. Jan Novák); dále může firma FO obsahovat dodatek.
Osobním dodatkem může být akademický titul nebo dodatek vyjadřující rodinný poměr (např. Jan
Novák mladší, Jan Novák a syn).
Věcným dodatkem je bližší označení podnikatelské činnosti (např. Jan Novák, opravy televizorů).
Firmou PO je název + právní forma (např. JITONA, a.s.).

5 Jednání jménem podniku
Fyzické osoby jednají osobně, nebo za ně jedná zplnomocněný zástupce.
Právnické osoby jednají prostřednictvím statutárních orgánů nebo prostřednictvím zástupce.
Statutární orgány
a) jednotlivci - ředitel, jednatel
b) kolektiv – představenstvo, správní rada, výbor
Zastoupení
a) plná moc - písemný projev vůle, jímž podnikatel prohlašuje určitou osobu za svého zástupce
(zmocněnce). Zástupce jedná podle vlastní vůle, ale práva a povinnosti vznikají osobě, která
plnou moc udělila!

Plná moc musí obsahovat rozsah zmocnění (k čemu je zmocněnec oprávněn), může být udělena
jedné nebo více osobám.
b) prokura - udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu
k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu. Prodávat a zatěžovat
nemovitosti je však prokurista oprávněn pouze tehdy, je-li to výslovně v prokuře uvedeno.
Prokura je udělena dnem zápisu do obchodního rejstříku.
Rozdíly mezi prokurou a plnou mocí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nositel plné moci je zástupcem (zmocněncem), nositel prokury má označení prokurista
prokuru vždy uděluje podnikatel, plnou moc kdokoli
plná moc se uděluje FO i PO, prokura pouze FO
udělení prokury musí být zapsáno v obchodním rejstříku, plná moc se nikam nezapisuje
plná moc musí obsahovat rozsah zmocnění, prokura nemusí
plnou moc lze udělit na jakýkoli úkon, prokuru jen na úkony vyplývající z provozu podniku

6 Obchodní rejstřík
Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje
o podnikatelích. Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě. Je každému přístupný. Každý do
něj může nahlížet a pořizovat si z něj kopie či výpisy.
Obchodní rejstřík vedou tzv. rejstříkové soudy (krajské obchodní soudy), které také podnikatelům
přidělí identifikační číslo (IČ).
Mezi údaje, které se o podnikatelích zapisují do obchodního rejstříku patří např.:
– obchodní firma
– sídlo společnosti (u fyzických osob bydliště příp. místo podnikání)
– předmět podnikání
– identifikační číslo
– výše základního kapitálu
– jména a příjmení a bydliště členů statutárních orgánů (u PO jejich název a sídlo)
– udělené prokury apod.
Do obchodního rejstříku se zapisují následující subjekty:
a) obchodní společnosti a družstva
b) zahraniční osoby
c) podnikatelé fyzické osoby, jestliže výše jejich příjmů snížených o DPH dosáhla za dvě po sobě
bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 milionů Kč
d) podnikatelé fyzické osoby, které o zápis požádají
e) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis
Tímto způsobem vymezuje obchodní rejstřík obchodní zákoník, který zanikne k 31.12.2013. Nový
občanský zákoník účinný od 1.1.2014 již úpravu obchodního rejstříku neobsahuje. Momentálně
zákonodárné orgány České republiky pracují na tzv. rejstříkovém zákoně, který má nově řešit
úpravu obchodního rejstříku a také dalších veřejných rejstříků. Existuje několik verzí, jak by měla
nová úprava obchodního rejstříku vypadat.

