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	B Společnost s r. o. – společník, jednatel
	B 1 Postavení jednatele dle NOZ a ZOK
	1.1 Právní režim s. r. o.
	1.2 Zásadní povinnosti jednatele
	1.3 Charakteristické rysy odpovědnosti jednatele
	1.4 Ručení jednatele
	1.5 Jednatel a obchodní rejstřík
	1.6 Vztah odpovědnosti jednatele a právnické osoby

	B 2 Jednatel – vznik, výkon a zánik funkce
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	E 2 Odpovědný zástupce podnikatele
	2.1 Právní úprava
	2.2 Osoba odpovědného zástupce
	2.3 Ustanovení odpovědného zástupce a ukončení výkonu jeho funkce
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