Podrobná anotace kurzu
Nejčastější chyby obcí a krajů při
zakládání právnické osoby
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Lektor Mgr. Kristýna Dvořáková
Termín 7. února 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pečuje obec v
souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální
péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, pečuje kraj o zájmy kraje a občanů kraje. Zákon o obcích či zákon o
krajích neříká, jakými formami by měla obec či kraj tyto úkoly plnit. Není tak vyloučeno, aby obec a
kraj k zajištění výkonu uvedených činností založila či zřídila právnické osoby.
Nabízený kurz je určen pro posluchačům, kteří v rámci své činnosti působí v uzemně samosprávných
celcích a podílejí se na zakládání a vzniku právnické osoby. Obce či kraje tak mohou být zakladateli
či zřizovateli jak právnických osob veřejného práva (příspěvkové organizace, organizační složky), tak
právnických osob soukromého pravá tj. subjektů upravených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předsedů a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Může se jednat o
subjekty neziskového charakteru či subjekty založené za účelem podnikání.
Účastníci kurzu si osvojí znalost jednotlivých typů právnických osob k plnění univerzálních nebo
specifických úkolů územně samosprávného celku v samostatné působnosti, možnosti účasti
územního samosprávného celku na činnosti právnické osob, kterou nezaložil (otázka možného
přistoupení do existující právnické osoby). Kurz je však převážně zaměřen na praktickou stránku
procesu založení a vzniku právnické osoby s ohledem na kompetence jednotlivých orgánů územně
samosprávných celků.
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Cíle kurzu
Cílem kurzu je, aby se jeho účastník dokázal orientovat ve stávající právní úpravě související se
zakládáním právnických osob obcemi či kraji, aby byl schopen připravit potřebné podklady pro
založení právnické osoby, a to zakládací listiny, společenskou smlouvu či stanov, dále podklady pro
vznik právnické osoby, a to od souhlasu s umístěním sídla, přes souhlasy a čestná prohlášení členů
statutárního orgánu právnické osoby, po případné získání podnikatelského oprávnění. V neposlední
řadě by si měl účastník kurzu osvojit proces řízení ve věcech veřejného rejstříku.

Obsah kurzu
Obecný výklad k územně samosprávným celkům a k právnické osobě
Územní samospráva v ČR a úkoly územních samosprávných celků v samostatné
působnosti
Pojmové vymezení právnické osoby
Vztah územně samosprávných celků a na ně napojených právnických osob
Založení a vznik společnosti s ručením omezeným
Základní charakteristika s. r. o.
Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
Struktura společnosti, sídlo
Splácení vkladů před vznikem s. r. o.
Získání podnikatelského oprávnění s. r. o
Založení a vznik akciové společnosti
Základní charakteristika a. s.
Založení společnosti – stanovy
Struktura společnosti, sídlo
Splacení vkladů před vznikem a. s.
Získání podnikatelského oprávnění a. s.
Internetové stránky
Založení a vznik ústavu
Základní charakteristika ústavu
Založení ústavu – zakládací listina
Struktura ústavu, sídlo
Složení zapisované výše vkladu
Řízení ve věcech veřejného rejstříku
Veřejný rejstřík – obchodní rejstřík, rejstřík ústavů
Návrh na zápis - formulář
Poplatková povinnost
Diskuze

Lektorka kurzu

Mgr. Kristýna Dvořáková
advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého a
trestního práva
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