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1. Společnost s ručením omezeným
(spol.s r.o., s.r.o.)
• Je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen
vklady společníků a jejíž společníci ručí za
závazky společnosti omezeně do výše
upsaných vkladů.
• Je nejčastější formou podnikání
v ČR.

Založení společnosti:
• Může být založena jednou osobou, max. 50 společníky
• Společnost s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo
společníkem jiné společnosti
• Jedna FO může být společníkem nejvíce 3 společností s ručením
omezeným
• Hodnota vkladu společníka musí být minimálně 20 000 Kč
• Hodnota ZK musí být minimálně 200 000 Kč.
• Společníci ručí za závazky společnosti omezeně, to je do výše
nesplacených vkladů , zapsaných do Obchodního rejstříku
• Před podáním návrhu do OR musí být splaceno 30% peněžitých vkladů, i s
nepeněžitými vklady to musí být min. 100 tis. Kč. Je-li společnost založena
jedním zakladatelem, může být zapsána do OR, jen když je plně splacen ZK.

Orgány společnosti
•
•
•
•

Nejvyšší orgán – valná hromada (VH)
Statutární orgán – jednatelé
Kontrolní orgán – dozorčí rada (není
povinný)

Pozn.: Statutární orgán je povinen min. 1x ročně svolat VH (ta schvaluje
řádnou účetní závěrku a musí se konat nejpozději do 6 měsíců od posledního
dne účetního období).
Požádat o svolání VH mohou společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10%
ZK.
Na VH se rozhoduje hlasováním, každý společník má tolik hlasů, kolik stanoví
společenská smlouva, nejčastěji podle toho, kolik vložil do společnosti
majetku.

Ostatní rysy s.r.o.
• Společnost povinně vytváří Rezervní fond, a to nejméně 10 %
ZK ( tvoří se několik let z vytvořeného zisku po zdanění)
• Zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodních
podílů
• Zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí
rady
Pozn.: Změna osoby společníka musí být zapsána v OR. Společník
může svůj podíl prodat, darovat, zdědit atd., v některých
případech je nutný souhlas VH.

2. Akciová společnost
(akc. spol., a.s.)
• A.s. má ZK, který je rozvržen na určitý
počet akcií o určité jmenovité
(nominální) hodnotě.
• (např. ZK 2 mil. může být složen ze 2 akcií
o jmenovité hodnotě 1 milion Kč, nebo
2 000 akcií o jmenovité hodnotě
1 000 Kč ).

Akcie
Je cenný papír, s nímž jsou spojena práva
akcionáře, jako společníka, a to:
1. podílet se na zisku (výplata dividendy)
2. podílet se na řízení společnosti (hlasovat na
VH akcionářů)
3. podílet se na likvidačním zůstatku společnosti,
pokud jde firma do likvidace.

Akcie rozlišujeme:
• Podle formy
Listinné – jsou fyzicky vytisknuté na papíře a
mají řadu ochranných prvků, aby se nedaly
padělat
Zaknihované – zaznamenány v počítači u
Střediska pro cenné papíry (většina CP v ČR).

Listinné se skládají z:
• Pláště , kde jsou uvedeny předepsané
náležitosti o nominální hodnotě akcie,
emitentovi a emisi
• Kuponového archu – kupón se stříhá při
inkasu dividendy
• Talonu – průkaz legitimity, když dojdou
kupony, za talon se dostane kuponový arch

Ukázky listinných akcií
• http://www.seccorporate.cz/ukazkylistinnych-akcii-1/
• Pozn. : Středisko cenných papírů (dále „SCP“) v souladu
s ustanoveními zákona o podnikání na kapitálovém trhu dne
2.7.2010 úspěšně dokončilo proces převodu evidencí SCP a
informačního systému ISB (Information Service Broker) do
Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále „CDCP“).
• Tímto dnem SCP přestalo vykonávat svoji činnost podle
dosavadních právních předpisů. Předpokládaný den zahájení
činnosti CDCP po převzetí evidencí SCP je 7.7.2010.

Akcie
• Podle druhu:
• Na jméno – u listinné je uvedeno jméno na akcii a
převod na nového majitele lze provést zápisem na
rubu akcie nebo-li rubopisem
• Na majitele – převoditelné předáním novému
majiteli
• Speciální – zaměstnanecké (jen pro zaměstnance,
funkce motivační)
– príoritní (přednostní právo na dividendu,
nemožnost hlasovat)

Založení akciové společnosti
• Může být založena jednou PO, jinak 2 a více
zakladateli
• Součástí zakladatelské smlouvy či zakladatelské
listiny musí být návrh stanov společnosti.
• ZK společnosti založené s veřejnou nabídkou
akcií musí činit alespoň 20 mil. Kč,
• ZK společnosti založené bez veřejné nabídky
akcií musí činit alespoň 2 mil. Kč,

Orgány společnosti:
• Nejvyšší orgán – valná hromada (schůzka všech
akcionářů)
• Statutární orgán – představenstvo (většinou
najatí manažeři), řídí firmu po celý rok
• Kontrolní orgán – dozorčí rada, kontroluje práci
představenstva
Akcionáři za závazky společnosti neručí.
Tantiémy – odměny ze zisku po zdanění pro členy
představenstva a členy dozorčí rady
Povinný RF je 20% ZK

Použité zdroje
• Veškeré použité obrázky (kliparty) pocházejí ze
sady Microsoft Office 2010.
• Jena Švarcová a kolektiv: Ekonomie, stručný
přehled, CEED Zlín, ISBN 978-80-903433-7-5.
• AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit.
4.1.2013]. Dostupný na WWW:
http://www.akcieinfo.mzf.cz/index.php/slovnicekpojmu/21-akcie-zaknihovane
• AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit.
4.1.2013]. Dostupný na WWW:
http://www.seccorporate.cz/ukazky-listinnych-akcii1/

Použité zdroje
• Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Ing. Miroslava Čížková
• Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR

