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Anotace modulu:
Právo obchodních společností vždy představovalo základní stavební kámen
obchodního práva. Modul přináší důležité informace o vzniku, založení a zániku
obchodních korporací. Posluchačům budou představeny jednotlivé typy obchodních
korporací včetně jejich specifik. Současně modul pojednává o postavení statutárních
orgánů u jednotlivých korporací a vymezuje jejich povinnosti a odpovědnost.
Cíl modulu:
Cílem modulu je poskytnout ucelený přehled o obchodních korporacích se
zaměřením

na

obchodní

společnosti,

prostřednictvím

nichž

lze

realizovat

podnikatelský popř. jiný než podnikatelský zájem, včetně procesu jejich založení,
vzniku a zrušení.
Problematika obchodních společností je široká a skýtá nepřeberné množství
právních i faktických problémů spojených s různými typy obchodních společností.
Modul si klade za cíl nabídnout typologii obchodních společností, představit jejich
charakteristiku a upozornit na některé právě ze shora uvedených problémů. Není
jednoznačné konstatovat, který z typů obchodních společností je právě tím
nejvhodnějším a nejlepším, protože každý typ obchodní společnosti představuje
výhody i nevýhody, jak ve své struktuře, tak ve své „využitelnosti“ pro to které
podnikatelské prostředí či jiný záměr. Cílem modulu je rovněž poskytnout obecné
informace o jednotlivých institutech spojených s obchodními společnostmi, jako jsou
zakladatelské dokumenty, podíl, základní kapitál apod.
Zakončení modulu (seminární práce, případová studie) :
Modul je zakončen seminární prací.
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