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ÚVOD 
 

Společnost s ručením omezeným je v České republice jednou z nejoblíbenějších             

a zároveň tedy nejčastěji se vyskytujících typů obchodních společností. Její oblíbenost 

vyplývá z její poměrně jednoduché legislativy. Avšak ne každý se dokáže dobře orientovat 

v problematice zakládání společností. Při založení společnosti je nutno učinit určité po sobě 

následující kroky a právní úkony, což může být v případě neznalosti velmi zdlouhavé             

a únavné. Nabízí se samozřejmě možnost využití služeb firem, zabývajících se právě 

zakládáním společností. Tyto firmy se pak za nemalé peníze postarají o vše potřebné 

k bezchybnému, rychlému a pro zákazníka bezstarostnému založení společnosti. Ovšem proč 

mít hned na začátku podnikání zbytečné výdaje? Stačí jen trocha úsilí a ochoty nahlédnout 

do legislativy s tím spojené a založit společnost dokáže bez problémů většina zdravě 

přemýšlejících lidí. V mé práci usiluji o to podat čtenáři ucelený, přehledný a srozumitelný 

návod pro založení společnosti s ručením omezeným. Zároveň zde uvádím důležité výpisy 

z obchodního zákoníku a živnostenského zákona, které by zakladatel společnosti s.r.o. měl 

podle mého názoru znát a porozumět jim. Samozřejmostí je stručná historie společnosti, jejíž 

znalost při zakládání nehraje až tak významnou roli, avšak pro úplnost a lepší povědomí o této 

právní formě ji také uvádím. V průběhu práce bude čtenář systematicky veden od teoretických 

znalostí, přes praktické rady, až po finální založení společnosti včetně vyplněných formulářů 

k tomuto účelu potřebných. Po přečtení by měl bez jakékoli další literatury být schopen sám  a 

bez problémů založit společnost s ručením omezeným. 
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1. ÚLOHA MALÝCH A ST ŘEDNÍCH FIREM 

 

1.1 SITUACE A PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ MALÝCH A ST ŘEDNÍCH 

FIREM V ČESKÉ REPUBLICE 

 Malým a středním podnikem rozumíme subjekt, jenž zaměstnává méně než 250 osob. 

Podrobněji lze tyto podniky rozčlenit na skupinu drobných (do 9 zaměstnanců), malých 

(od 10 do 49 zaměstnanců) a středních (od 50 do 249 zaměstnanců). Nejpočetnější je skupina 

drobných podniků a nejméně početná je skupina podniků středních.  

Malé a střední podniky jsou významným sektorem tržní ekonomiky. Přínos podniků 

s méně než deseti zaměstnanci v České republice stále roste a je významnější než v jiných 

zemích. Drobné podniky zaměstnávají přibližně stejné množství jako podniky malé a střední 

dohromady. Na druhou stranu podniků od deseti do padesáti zaměstnanců stále ubývá. 

Vyplývá to z analýzy Českého statistického úřadu. Důvodem je nedostatek vlastního kapitálu 

a složitější podmínky pro expanzi, to znamená přechod z kategorie drobných podniků mezi 

podniky malé, které obtížněji odolávají konkurenci středně velkých firem. Podniky do deseti 

zaměstnanců jsou pružnější a lépe reagují na potřeby zákazníků, využívají mezer na trhu, 

které pro velké firmy nejsou zajímavé. Naproti tomu malé a střední firmy musí často bojovat 

o zakázky s velkými firmami. V konkurenčním boji pak častěji vítězí právě velké firmy 

na úkor menších subjektů. 

Dalším problémem malých a středních firem je nedostatek kapitálu. Ale ani zde není 

třeba „házet flintu do žita“. V poslední době totiž stále roste zájem komerčních bank               

o tuto jinak rizikovou skupinu žadatelů, kteří většinou poptávají relativně malé úvěry. 

Zejména pokud jde o investiční úvěry, jejich stav u drobných podniků už převyšuje 

srovnatelný objem malých. Bankovní úvěry tedy pomáhají růstu malých a středních firem, 

zejména pak těm kapitálově nejslabším, tedy podnikům drobným. 

 

1.1.1 Význam malých a středních podniků v České republice v číslech 

 Firmy, které zaměstnávají do desíti zaměstnanců, se na celkovém počtu podniků podílí 

více než 95 % a jsou vůbec největším zaměstnavatelem. Práci u nich najde více                           

než 1/3 zaměstnanců. Příčinou je přetrvávání tradičních řemesel a živností a také zaměstnávání 

na živnostenský list. Malé a střední firmy v České republice zaměstnávají 62,2 % všech 

ekonomicky aktivních osob a jejich podíl na celkovém počtu podniků v České republice 

dosahuje téměř 100 %, přesně 99,8 %. Pokud jde o jejich podíl na importu či exportu,            
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pak hovoříme-li o importu, podíl je roven 50 %, podíl na exportu činí 35 %. Na hrubém 

domácím produktu se pak malé a střední firmy podílí 33 %.  

 

1.1.2 Problémy malých a středních firem v České republice 

- Vysoké nájmy za prostory k podnikání. 

- Rostoucí byrokracie státních úřadů. 

- Neexistence kontroly ve státní správě. 

- Neexistence kontroly chování finančních úřadů. 

- Zadržování přeplatků daně z přidané hodnoty ze strany finančních úřadů. 

- Prosazení editační povinnosti pro finanční úřad. 

- Špatný přístup k financování podnikatelských záměrů. 

- Část podnikatelské sféry splácí drahé úvěry z minulosti (stát zatížil velké státní 

podniky a pomohl oddlužit banky, které následně prodal). 

- Závislost na bankovním sektoru. 

- Vysoké daňové zatížení. 

- Stále se měnící legislativa (například změny daňové legislativy a to i v průběhu 

daňového období – DPH). 

- Vysoké náklady na pracovníky kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění. 

- Nemotivující přístup státu pro získávání nových pracovníků (vysoká podpora 

v nezaměstnanosti téměř znemožňuje při vytvoření nových pracovních míst získat 

nové pracovníky, přístup státu k tomuto problému se však v posledních letech zlepšil). 

- Slabá kupní síla obyvatelstva (nakupování na půjčky). 

- Likvidační cenová politika velkých firem. 

- Rozdílný přístup státu k velkým a malým firmám (absence státní podpory malých        

a středních firem). 

- Nemožnost malé firmy získat státní zakázku. 

- Celkově špatná ekonomická situace v zemi. 

- Špatná vymahatelnost pohledávek. 

- Špatná práce obchodního rejstříku. 

 

Zdroj: www.sme-union.cz 
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1.1.3 Výhody malých a středních firem 

- Pružnost, rychlost odezvy na změny podmínek. 

- Relativně vysoká schopnost absorpce pracovní síly díky pružnosti. 

- Schopnost vyplnit mezeru v obchodních vztazích mezi velkými podniky. 

 

1.1.4 Nevýhody malých a středních firem 

- Obtížnější a nákladnější přístup ke kapitálu, k informacím a znalostem. 

- Menší schopnost eliminovat důsledky výkyvů vnějších vlivů, zejména v počátečním 

stádiu svého vývoje. 

- Menší zábrany při uvolňování nadbytečné pracovní síly. 

 

Obr. 1.1 Regionální struktura Malých a středních podniků v České republice 

 

Zdroj: www.czso.cz 
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1.2 HISTORIE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM  

 

Společnost s ručením omezeným vznikla uměle v Německu v druhé polovině              

19. století. V té době zde byla žádaná nová forma obchodní společnosti s omezeným 

rozsahem ručení společníků, stejně jako u veřejných obchodních společností, ale zároveň           

by měla podstatně jednodušší vnitřní strukturu než akciová společnost. Za myšlenku 

vytvoření nové právní úpravy se brzy postavily tehdejší vlivné finanční a politické kruhy. 

Zároveň ji podpořil tehdejší říšský kancléř Otto von Bismarck. Vlastní práce na právní úpravě 

nově vznikající společnosti byly zahájeny roku 1889 a již v roce 1892 byl zákon o společnosti 

s ručením omezeným schválen Říšským sněmem. Tehdejší významní komercialisté projekt          

v drtivé většině odmítli. Kritizovali vše od původní myšlenky až po výslednou podobu 

zákona. Přesto však byl zákon přijat a uveden do praxe. Až na pár reforem v SRN platí 

dodnes. Společnosti s ručením omezeným se od počátku ujaly velmi dobře. V 90. letech           

20. století jen v SRN počet takových společností překročil 500 000. Postupně se společnost       

s ručením omezeným jako právní forma začala rozšiřovat v celé řadě dalších zemí. Jako první 

si německý zákon vzalo za vzor Portugalsko a to již v roce 1901, dále pak Velká Británie         

a další země.  

V Rakousku-Uhersku se nástup s.r.o. poněkud opozdil. Tehdy zde platil pro neuherské 

části říše zákon č. 1/1863 ř. z., (všeobecný zákoník obchodní). Doslova exploze v zakládání 

s.r.o. v Německu a dalších zemích přinutila konat pohodlné politiky Rakousko-Uherské říše          

a na počátku 20. Století zahájili kodifikační práce, po  nichž následovalo přijetí  zákona           

č. 58/1906 ř. z., o společnostech s ručením omezeným. Zákon se svými 127 paragrafy 

upravoval s.r.o. velmi důkladně a zejména díky úsilí profesora obchodního práva na vídeňské 

univerzitě C. J. Grünhuta (1844–1929) dosáhl vysoké úrovně. Přesto se kodifikace 

prosazovala poněkud složitě. Odpor proti uzákonění s.r.o. vycházel z kruhů nacionálních         

i z kruhů konzervativních. Návrh kodifikace byl předložen i v Uhrách, tam se jím však 

tehdejší sněm odmítl zabývat. S.r.o. tedy začaly v Maďarsku vznikat až ve 20. letech. Naopak 

přivítán byl zákon o s.r.o. valnou většinou komercialistů a zejména pak A. Bílý se stal 

oddaným propagátorem této myšlenky. S.r.o. se tedy i v Rakousku-Uhersku dočkaly velkého 

úspěchu také díky jejich velmi výhodnému daňovému režimu. Přestože v Uhrách                    

ke kodifikaci s.r.o. nedošlo, celá řada společností zde úspěšně působila, jelikož                 

Rakousko-Uhersko tvořilo jednotnou celní a hospodářskou unii.  

 První Československá republika právní úpravu společnosti s ručením omezeným            

beze změny přijala zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu 
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Československého. Brzy na to se však právní úprava s.r.o. začala řídit podle jiného předpisu         

a to zákonem č. 271/1920 Sb. z. a n. Dále bylo vydáno vládní nařízení č. 147/1922 Sb. z. a n., 

jež určovalo postupy soudu k zajištění ochrany menšinových společníků. V Brně roku 1925 

na druhém sjezdu československých právníků se velmi diskutovalo o reformě právní úpravy 

s.r.o. zejména z důvodu posílení práv menšinových společníků a věřitelů. Z politických 

důvodů však k reformě nedošlo a zákon byl pouze jednou přímo novelizován a to zákonem 

č. 271/1920 Sb. z. a n., který zrušil dosavadní zvýhodněný daňový režim, takže pro s.r.o. nyní 

platila stejná pravidla jako pro a.s. To bylo důvodem, proč v období tzv. první republiky         

už nedocházelo k tak častému zakládání s.r.o. 

 Po osvobození a obnovení Československé republiky sláva společnosti s ručením 

omezeným rychle zanikala. Politický režim vládnoucí po roce 1945 šlapal po soukromém 

podnikání. Začalo znárodňování a do ideologie tehdejšího režimu s.r.o. nezapadalo. Pro s.r.o. 

začala „doba temna“ již při první vlně znárodnění těžkého průmyslu v roce 1945. Úplný 

konec s.r.o. nastal až 1. 1. 1951, kdy vešel v platnost nový zákon č. 141/1950 Sb., občanský 

zákoník, jenž zákon č. 58/1906 ř. z. zrušil. Až teprve po revoluci v roce 1989 se začala 

projevovat potřeba umožnit obnovení tržní ekonomiky. Následně byla přijata novela 

hospodářského zákoníku, provedena zákonem č. 103/1990 Sb., což byla velmi stručná úprava. 

V pouhých šesti paragrafech šlo spíše o zákonné připuštění možnosti založení společnosti 

v právní formě s.r.o. Jednalo se o nutné provizorium, po kterém následovala nová právní 

úprava, již přinesl zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník s účinností od 1. 1. 1992. Obliba 

s.r.o. začala opět vzrůstat, i přestože dnešní úprava se kvalitám starorakouského zákona 

č. 58/1906 ř. z. nepřiblížila ani po několika novelizacích. Po privatizačním úsilí českého státu 

v první polovině devadesátých let byla s.r.o. dočasně v pozadí ve prospěch a.s. Nyní je však 

opět jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších forem podnikání. 

 [1] 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 TYPY OBCHODNÍCH SPOLE ČNOSTÍ A JEJICH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1.1 Veřejná obchodní společnost 

Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají 

pod společnou firmou a za závazky ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem. 

Společníkem může být jen fyzická osoba splňující všeobecné podmínky provozování živnosti 

a u níž není dána překážka provozování živnosti bez ohledu na předmět podnikání 

společnosti. V případě, že je společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti 

spojené s účastí ve společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce,                 

který musí taktéž splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.  

Firma musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“, jež může být 

nahrazeno zkratkami dle § 77 ObchZ. 

Společenská smlouva musí obsahovat: 

a)  firmu a sídlo společnosti, 

b)  určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména              

a bydliště fyzické osoby, 

c)  předmět podnikání společnosti. 

Statutárním orgánem jsou všichni společníci, avšak společenská smlouva může 

stanovit, že statutárním orgánem budou pouze někteří společníci nebo jeden společník. Je-li 

statutárním orgánem více společníků, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich 

samostatně. Pouze společenská smlouva může omezit jednatelské oprávnění statutárního 

orgánu. Takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné.  

 

2.1.2 Komanditní společnost 

Komanditní společností rozumíme společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí 

za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. 

Těmto společníkům se říká komanditisté. Dále musí ručit jeden nebo více společníků celým 

svým majetkem (komplementáři). Komplementářem může být jen osoba, která splňuje 

všeobecné podmínky provozování živnosti, u níž není dána překážka provozování živnosti 

bez ohledu na předmět podnikání. Je-li komplementářem právnická osoba, práva a povinnosti 

spojené s účastí v komanditní společnosti vykonává její statutární orgán, popřípadě jím 

pověřený zástupce, splňující podmínky provozování živnosti.  
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 Firma musí obsahovat označení „komanditní společnost“, jež může být nahrazeno 

zkratkami dle § 95 ObchZ. Obsahuje-li název společnosti jméno komanditisty, ručí                  

tento komanditista za závazky společnosti jako komplementář. 

 Společenská smlouva musí obsahovat: 

a)  firmu a sídlo společnosti, 

b)  určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména           

a bydliště fyzické osoby, 

c)  předmět podnikání společnosti, 

d)  určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté, 

e)  výši vkladu každého komanditisty. 

K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři, v ostatních 

záležitostech rozhodují komplementáři společně s komanditisty většinou hlasů, pokud 

společenská smlouva nestanoví jinak. Při hlasování má každý společník jeden hlas,    

nestanoví-li společenská smlouva jiný počet hlasů.  

Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři, a pokud ze společenské 

smlouvy nevyplývá něco jiného, je každý komplementář oprávněn jednat jménem společnosti 

samostatně. Komanditista ručí za závazky ze smluv, které jménem společnosti uzavřel 

bez zmocnění, ve stejném rozsahu jako komplementář.  

 

2.1.3 Akciová společnost 

Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet 

akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým 

svým majetkem. Akcionář za závazky společnosti neručí. Název společnosti musí obsahovat 

označení „akciová společnost“ nebo zkratky uvedené v § 154 ObchZ.  

 Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojená práva akcionáře jako společníka podílet 

se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku 

při zániku společnosti. Osoba, podílející se na základním kapitálu společnosti, je oprávněna 

vykonávat práva akcionáře jako společníka, přestože společnost dosud nevydala akcie              

nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního 

rejstříku. Akcie mohou být v souladu se zvláštním zákonem vydány jako listinné akcie,         

nebo jako akcie zaknihované.  
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Každá akcie musí obsahovat: 

a)  název a sídlo společnosti, 

b)  jmenovitou hodnotu, 

c)  označení formy akcie, 

d)  výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, 

e)  datum emise. 

Listinná akcie musí obsahovat navíc číselné označení a podpis člena nebo členů 

představenstva oprávněných jednat jménem společnosti k datu emise. Zaknihovaná akcie 

musí obsahovat číselné označení, pokud to stanoví zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví 

něco jiného, akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu. Je-li vydáno více 

druhů akcií, musí akcie obsahovat označení druhu a listinné akcie i určení práv                        

s nimi spojených, alespoň odkazem na stanovy. Kmenové akcie nemusí označení druhu 

obsahovat a jsou to akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva.  

 

2.2 VYMEZENÍ SPOLE ČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

2.2.1 Základní ustanovení 

Společnost s ručením omezeným se řídí § 105 ObchZ. A následujícími. Její základní 

kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno 

splacení vkladů do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným může být založena 

jednou osobou a nejvíce může mít 50 společníků. Společnost odpovídá za porušení svých 

závazků celým svým majetkem. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti 

do výše souhrnu nesplacených části vkladů všech společníků, a to podle stavu zápisu 

v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká. 

Plnění za společnost, poskytnuté z důvodu ručení, se započítává na splacení vkladu toho 

společníka, který plnění věřiteli poskytl, a není-li to možné, může společník požadovat 

náhradu od společnosti. Nemůže-li dosáhnout této náhrady, může požadovat náhradu 

od společníka, jehož vklad nebyl splacen, jinak od každého ze společníků v rozsahu              

jeho účasti na základním kapitálu společnosti. 

Název společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, 

postačí však zkratka „spol. s.r.o.“ nebo „s.r.o.“.  

Výše základního kapitálu společnosti musí dosáhnout alespoň 200 000 Kč, přičemž 

výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. Na základním kapitálu společnosti         

se každý společník může účastnit pouze jedním vkladem a výše těchto vkladů může být 

pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně. Podmínkou však je dělitelnost na celé tisíce. 
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Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu. Při poskytnutí nepeněžitých 

vkladů na splacení vkladu je nutno ve společenské smlouvě nebo v písemném prohlášení 

o zvýšení vkladu či v prohlášení o převzetí vkladu uvést předmět nepeněžitého vkladu             

a částku, která se započítává na vklad společníka. 

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno 

celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Celková výše 

splacených peněžitých i nepeněžitých vkladů musí činit alespoň 100 000 Kč. V případě,           

že je společnost založena jen jedním zakladatelem, je podmínkou zapsání do obchodního 

rejstříku splacení jejího základního kapitálu v plné výši. Návrh na zápis společnosti                  

do obchodního rejstříku musí podepsat všichni jednatelé. K návrhu na zápis se přikládá 

společenská smlouva nebo zakladatelská listina, doklad o splnění povinností podle § 111 

ObchZ., posudek znalce nebo znalců o ocenění nepeněžitých vkladů. 

 

2.2.2 Práva a povinnosti společníků 

Společníci jsou povinni splatit vklady za podmínek a ve lhůtě určené ve společenské 

smlouvě, nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti nebo od převzetí závazků vkladů 

nebo ke zvýšení vkladů. Této povinnosti může být společník zproštěn jen v případě, že jde 

o snížení základního kapitálu prominutím dluhu. Jednatelé jsou povinni oznámit 

rejstříkovému soudu splacení celého vkladu každého společníka, a to bez zbytečných odkladů. 

Společník, který nesplatil předepsanou hodnotu peněžitého vkladu ve stanovené lhůtě, je 

povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % z nesplacené částky, nestanoví-li společenská 

smlouva jinak. Společník, který nesplní svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, může být 

valnou hromadou ze společnosti vyloučen. Jeho obchodní podíl pak přechází na společnost. 

Obchodním podílem rozumíme účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva 

a povinnosti. Jeho výše je určena poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu 

společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Každý společník může mít pouze jeden 

obchodní podíl, avšak jeden obchodní podíl může náležet více osobám. Svá práva z toho 

obchodního podílu mohou tyto osoby vykonávat jen společným zástupcem a k splácení 

vkladu jsou zavázáni společně a nerozdílně. Řídí se přitom ustanoveními občanského 

zákoníku o spoluvlastnictví. Převod obchodního podílu na jiného společníka je možný pouze 

se souhlasem valné hromady, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Připouští-li to 

společenská smlouva, může společník převést svůj obchodní podíl na jinou osobu. Smlouva 

o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není společníkem, 

v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, popřípadě stanovám. Obchodní 
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podíl se dědí, ale společenská smlouva může dědění obchodního podílu vyloučit, nejde-li 

o společnost o jediném společníku. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti 

soudem. Účast dědice ve společnosti však nelze zrušit, jestliže je jediným společníkem. 

Obchodní podíl lze dělit a to pouze souhlasí-li valná hromada. Rozdělení obchodního podílu 

však může společenská smlouva vyloučit.  

 

2.2.3 Orgány společnosti 

2.2.3.1 Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti patří: 

a)  schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle § 64, 

b)  schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem         

i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

c)  schvalování stanov a jejich změn, 

d)  rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných 

právních skutečností (§ 141), 

e)  rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého 

vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce 

na splacení vkladu, 

f)  jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

g)  jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

h)  vyloučení společníka podle § 113 a 121, 

i)  jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti 

s likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští, 

j)  schvalování smluv uvedených v § 67a, 

k)  rozhodování o fúzi, převodu vkladu na společníka, rozdělení a změně právní formy, 

l)  schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a smlouvy 

o tichém společenství a jejich změn, 

m)  schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2), 

n)  další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva. 

 Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti 

jiných orgánů společnosti. Společníci se mohou účastnit jednání valné hromady osobně nebo 

v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Jednatel nebo člen dozorčí rady 

společnosti nesmí být zmocněncem. Nevyžaduje-li společenská smlouva vyšší počet hlasů,        

je valná hromada usnášení schopná, jsou-li přítomni společníci mající alespoň polovinu všech 
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hlasů. Na každých 1000 Kč svého vkladu má každý společník jeden hlas. Společenská 

smlouva však může tento poměr změnit. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou 

hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet 

hlasů. K rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 

většiny všech hlasů společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet 

hlasů. 

 Společník nemůže vykonávat hlasovací právo, jestliže: 

a)  valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu, 

b)  valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení, 

c)  valná hromada rozhoduje o tom, zda mu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být 

poskytnuta výhoda nebo prominuto splnění povinností, anebo zda má být odvolán 

z funkce orgánu nebo člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu 

funkce, 

d)  je v prodlení se splacením vkladu, 

e)  tak v dalších případech stanoví zákon. 

 Valná hromada je svolávána jednateli nejméně jednou ročně. Termín a program valné 

hromady musí být oznámen společníkům ve lhůtě určené společenskou smlouvou, jinak 

nejméně 15 dnů předem, a to písemnou pozvánkou, nestanoví-li společenská smlouva jinak. 

Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník. Sčítání 

hlasů provádí předsedající. Vždy je nutné zvolit předsedu a zapisovatele valné hromady. 

Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu a to podle § 130 ObchZ. 

 

2.2.3.2 Jednatelé 

Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Je-li jednatelů více, je oprávněn 

jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo 

stanovy jinak. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo fyzických osob. 

Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, je vyžadován 

souhlas většiny jednatelů. Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence     

a účetnictví, vést seznam společníků a informovat je o záležitostech společnosti.  

 

2.2.3.3 Dozorčí rada 

Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li to společenská smlouva a má tyto kompetence: 

a)  dohlíží na činnost jednatelů, 

b)  nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, 



 13 

c)  přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní 

závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné 

hromadě, 

d)  podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou 

ročně. 

 Dozorčí rada musí mít alespoň tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou, přičemž 

členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti.  

 

2.2.4 Zánik účasti společníka 

Společník nemůže ze společnosti vystoupit, může však, nejde-li o jediného společníka, 

navrhnout, aby soud jeho účast ve společnosti zrušil. Společnost se může domáhat u soudu 

vyloučení společníka, který porušuje závažným způsobem své povinnosti, přestože byl 

k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. K podání tohoto návrhu je 

třeba souhlasu společníků, jejichž vklady představují alespoň ½ základního kapitálu. Účast 

společníka ve společnosti může skončit i dohodou všech společníků, přičemž dohoda musí 

mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.  

 

2.2.5 Zrušení a likvidace společnosti 

Kromě případů uvedených v § 68 ObchZ. Se společnost zrušuje: 

a) rozhodnutím soudu podle ustanovení § 152 ObchZ., 

b) z jiných důvodů uvedených ve společenské smlouvě. 

 Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním 

zůstatku, který se určuje poměrem obchodních podílů, nestanoví-li společenská smlouva            

něco jiného.  

 Zánik společnosti s převodem obchodního kapitálu na právního zástupce se řídí            

§ 153a ObchZ., zrušení společnosti s převodem kapitálu na společníka §153c. 

  

2.2.6 Nájem a podnájem nebytových prostor 

Za nebytové prostory se pro účely zákona považují místnosti nebo soubory místností, 

které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení nebo byty, 

u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.  

 Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajímatel přenechává 

nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání. Obsahem nájemní smlouvy musí být 

předmět a účel nájmu, výše nájemného a úhrada za plnění poskytovaná v souvislosti 
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s užíváním nebytového prostoru nebo způsob jejího určení. Pokud nejde o nájem na dobu 

neurčitou, je třeba také uvést dobu, na kterou se nájem uzavírá. Nájemní smlouva musí 

obsahovat také údaj o předmětu podnikání. 

 Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce se řídí § 5 zákona 116/1990 Sb. 

 Nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze 

na dobu určitou a jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Smlouva o podnájmu 

musí mít písemnou formu.  

 Výše nájemného nebo úhrada za podnájem se stanoví dohodou, pokud ovšem není 

upravena obecně závazným právním předpisem. Nájemné se platí v měsíčních splátkách, 

předem vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce, pokud ovšem není dohodnuto 

jinak. Nájemce má nárok na poměrnou slevu z nájemného v případě, že pronajímatel neplní 

své povinnosti ze smlouvy nebo povinnosti stanovené zákonem, a z tohoto důvodu nájemce 

nemůže užívat nebytový prostor neomezeně. 

 Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. 

Důvody pro výpověď nájmu, jak ze strany pronajímatele, tak i nájemce, jsou uvedeny                  

v § 9 zákona 116/1990 Sb. Je-li nájem uzavřen na dobu neurčitou, jsou pronajímatel i nájemce 

oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu, není-li dohodnuto jinak. Při změně 

vlastnictví budovy, v níž se nachází pronajatý nebytový prostor, není nájemce                         

ani pronajímatel oprávněn z tohoto důvodu nájem vypovědět, pokud není dohodnuto jinak. 

Výpověďní lhůta je stanovena na tři měsíce, nebylo-li dohodnuto jinak a počítá se od prvního 

dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při ukončení nájmu je nájemce povinen vrátit 

nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájem 

dále zaniká smrtí nájemce, pokud dědici do třiceti dnů od jeho smrti neoznámí pronajímateli, 

že pokračují v nájmu, nebo zánikem právnické osoby bez právního nástupce, byla-li tato 

osoba nájemcem.  

 

2.2.7 Provozování živnosti 

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené 

živnostenským zákonem. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem. 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento 

zákon nestanoví jinak, jsou: 

a)  dosažení věku 18 let, 
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b)  způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost. 

Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen: 

a)  k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně,                        

ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný 

trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, 

b)  pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním,                 

a na který se nevztahuje písmeno a), nebo 

c)  pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 

 

2.3 POPIS POSTUPU PŘI ZALOŽENÍ S.R.O. 

Založení společnosti s ručením omezením není snadná záležitost. Pokud má být 

provedena kvalifikovaně, rychle a bez následných rizik a problémů, je třeba seznámit                   

se s určitými právními úkony, postupy a dokumenty, jež jsou pro založení v podstatě jakékoli 

společnosti potřebné. Existuje mnoho firem, zabývajících se touto činností, a za nemalé 

peníze zařídí vše potřebné pro správné založení společnosti. Proč ale platit za jakousi 

odbornost, které lze, s trochou úsilí a ochoty učit se, dosáhnout? Není důvod vyhazovat 

zbytečně peníze při zakládání společnosti. Ono se ještě najde mnoho a mnoho jiných, 

důležitějších výdajů. Jak tedy postupovat při zakládání společnosti? 

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba vykonat zejména následující 

úkony: 

a) uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 

b) složení základního kapitálu společnosti nebo jeho části, 

c) získání živnostenských oprávnění, 

d) zápis společnosti do obchodního rejstříku, 

e) registrace společnosti u finančního úřadu. 

 



 16 

2.3.1 Společenská smlouva 

Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením 

omezeným. Důležité je uvědomit si rozdíl mezi výrazy „založena“ a „vznik společnosti“. Tyto 

dva pojmy se od sebe výrazně liší, což bude vysvětleno později. Společenskou smlouvu               

je nutno podle § 57 ObchZ. Nechat sepsat formou notářského zápisu, který včetně potřebného 

počtu kopií vyhotoví kterýkoli notář v ceně kolem dvou až tří tisíc. 

Společenská smlouva podle § 110 ObchZ. Musí obsahovat alespoň: 

a)  firmu a sídlo společnosti, 

b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména                   

a bydliště fyzické osoby, 

c)  předmět podnikání (činnosti), 

d)  výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu, 

e)  jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

f)  jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

g)  určení správce vkladu, 

h)  jiné údaje, které vyžaduje tento zákon. 

Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní 

organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě. 

Při sestavování společenské smlouvy je dobré vyvarovat se dlouhých opisů částí zákoníku.            

Je zbytečné řešit to, co již stanovuje zákoník, navíc pak mohou nastat problémy                       

při novelizacích takových ustanovení.  

[5] 

 

2.3.2 Vklady a základní kapitál společnosti 

Způsob složení vkladů určuje společenská smlouva. Nejčastěji se vklady skládají 

na bankovní účet. Nejjednodušší a rejstříkovým soudem nejuznávanější způsob je založení 

nového bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Chceme-li 

požádat banku o potvrzení o složení vkladů a jejich výši, musíme bance předložit 

společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu. Potvrzení vydané bankou se potom 

dokládá při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Dalším způsobem, jak složit 

vklady, je složení vkladů u správce základního jmění, který následně vydá prohlášení 

o složení základního kapitálu. Vznikem společnosti, tedy zápisem do obchodního rejstříku,   
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se stávají vklady majetkem společnosti a tato s nimi může volně disponovat.  

 

2.3.3 Živnostenská oprávnění 

Při zakládání společnosti s ručením omezeným je nutné získat příslušná živnostenská 

oprávnění. Nové živnosti je také nutné oznámit živnostenskému úřadu při rozšiřování 

činnosti. O vydání živnostenských listů se žádá prostřednictvím formuláře „Ohlášení živnosti 

pro právnickou osobu“, ke kterému je nutné doložit potřebné přílohy. Pokud se v žádosti 

vyskytují chyby, živnostenský úřad žadatele vyzve, aby do 15 dnů chyby odstranil. Povinnost 

vystavit živnostenský list je stanovena na 15 dnů ode dne správného ohlášení. Vzhled 

formuláře není vždy stejný, avšak závazné náležitosti, které je zde nutno uvést, jsou určeny 

v § 45 živnostenského zákona. V ohlášení se uvádí zejména tyto údaje: 

a) obchodní jméno a sídlo společnosti, 

b) identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, 

c) údaje o tom, zda pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry členů statutárního 

orgánu nevylučují nebo neomezují jejich činnost, 

d) údaje týkající se osoby odpovědného zástupce, 

e) údaje týkající se případné organizační složky podniku, 

f) předmět podnikání, 

g) identifikační číslo (IČO), bylo-li přiděleno, 

h) provozovnu nebo provozovny, pokud jsou zřízeny, 

i) datum zahájení provozování živnosti, 

j) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,  

k) údaj o tom, zda je živnost provozována průmyslovým způsobem. 

Přílohy k ohlášení jsou dány § 46 živnostenského zákona, jde o tyto dokumenty: 

a) výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce (ne starší než 3 měsíce), 

b) doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč za každou ohlašovanou živnost, pokud           

je živnost provozována průmyslovým způsobem, činí tento poplatek 10 000 Kč, 

c) doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných živností, 

d) čestné prohlášení odpovědného zástupce, 

e) doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem, 

f) doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena (společenská smlouva 

nebo výpis z obchodního rejstříku), 

g) v případě ohlašování provozoven je nutno doložit i potřebné doklady (u nebytových 

prostor se jedná zejména o souhlas obecního úřadu dle § 3 odst. 2 zákona č. 116/90,          
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o nájmu a pronájmu nebytových prostor, k provozování obchodu a služeb. U bytových 

prostor zpravidla postačí souhlas majitele bytu a výpis z katastru). 

 [6] 

 

2.3.4 Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu          

a podepisují jej všichni jednatelé, jejichž podpisy musí být úředně ověřeny. Návrh se podává 

na oficiálních formulářích, které lze stáhnout ze serveru www.justice.cz.  

K návrhu se přikládají tyto přílohy: 

a) společenská smlouva nebo zakladatelská listina, 

b) oprávnění k podnikatelské činnosti, 

c) listina osvědčující právní důvod k užívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí          

ne starší tří měsíců, osvědčující vlastnické právo k prostorám, ve kterých má společnost 

své sídlo a pokud není vlastníkem, souhlas vlastníka těchto prostor nebo správce 

zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce, 

d) potvrzení správce vkladu nebo banky, 

e) posudky znalců. 

 Každý jednatel pak musí přiložit: 

a) výpis z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců, 

b) čestné prohlášení jednatele, že: 

i. je způsobilý k právním úkonům, 

ii.  splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a nenastala                      

u něj skutečnost, která je překážkou provozování živnosti dle § 8 výše uvedeného 

zákona, 

iii.  splňuje podmínky podle § 381 ObchZ. 

 Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen.  

 Může se stát, že rejstříkový soud zjistí formální chyby v návrhu na zápis společnosti           

a v takovém případě si vyžádá opravu nebo doplnění tohoto návrhu, ovšem podstatné je,           

že podávající tímto zcela neztratí své původní pořadí ve frontě čekatelů na zápis. 

 Na zápis společnosti do obchodního rejstříku je možné čekat až půl roku. V tomto 

ohledu záleží na rejstříkovém soudu. Rejstříkový soud po zapsání společnosti do obchodního 

rejstříku doporučeně pošle do sídla zakládané společnosti „Rozhodnutí o zápisu“. Pokud 

rozhodnutí pošta vrátí jako nedoručené je možné si jej osobně vyzvednout přímo 
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na rejstříkovém soudu. Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do obchodního 

rejstříku a tímto dnem také nastává povinnost vést účetnictví.  

První z povinností nově vzniklé společnosti je registrace u příslušného finančního 

úřadu. 

 

2.3.5 Registrace u příslušného finančního úřadu 

Po získání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo k jiné samostatně výdělečné 

činnosti je do 30 dnů podle zákona nutné podat žádost k registraci u místního správce daně. 

Místním správcem daně se rozumí příslušný finanční úřad, který je určen sídlem právnické 

osoby.  Registrace je provedena prostřednictvím přihlášky k registraci. Formulář lze získat 

na kterémkoli finančním úřadu a je určen k registraci ke všem daním s výjimkou daně 

z přidané hodnoty, spotřební daně a daně z nemovitosti. 

 K přihlášce k registraci se dokládají tyto přílohy: 

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, 

b) kopie rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu do obchodního rejstříku, 

c) kopie smlouvy s bankou o zřízení a vedení bankovního účtu, 

d) kopie všech živnostenských listů. 

 Finanční úřad ovšem může požadovat i jiné přílohy. Jejich seznam je vždy 

na vývěskách příslušného finančního úřadu. 

 Přihlášku je možné doručit na finanční úřad poštou. Bezpečnější však je, doručit               

ji i s přílohami osobně. Tam přihlášku převezmou a ihned zkontrolují. Po úspěšném vyřízení 

přihlášky vydá finanční úřad osvědčení o registraci, které si může vyzvednout pouze osoba 

oprávněna jednat za právnickou osobu (jednatel) nebo osoba s plnou mocí. 

 Jakékoli změny v registraci je nutno finančnímu úřadu nahlásit do 15 dnů. 

 Za nesplnění registrační povinnosti je finanční úřad oprávněn udělit sankci, která může 

dosáhnout až 2 000 000 Kč. 



 20 

3. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

3.1 POPIS SPOLEČNOSTI 

Tomáš Gloss, Ivana Grygarová a Martina Šostá se rozhodli, že si spolu založí 

společnost, která se bude zabývat rozmnožováním kopírovacími stroji nebo počítačovými 

tiskárnami na podkladě tiskové předlohy, kroužkováním a výrobou pevné vazby Rozhodli            

se pro právní formu společnosti s ručením omezeným.  

Rozhodování o právní formě společnosti bylo ovlivněno mnoha faktory. 

a) Při podnikání pouze na základě živnostenského oprávnění by živnostníci ručili celým 

svým majetkem. Toho se chtějí samozřejmě vyvarovat, takže se rozhodli, že založí 

kapitálovou společnost, kde je rozsah ručení omezen. Nabízí se akciová společnost              

nebo společnost s ručením omezeným 

a) Při rozhodování, kterou ze dvou kapitálových společností založit, zvažovali,                   

jaká je minimální výše základního kapitálu. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost 

s ručením omezeným má minimální výši základního kapitálu minimálně o desetinásobek 

menší než akciová společnost bez veřejné volby nabídky akcií, rozhodli se, že založí 

společnost s ručením omezeným. Pro copy centrum není třeba začátku velkých výdajů, 

proto není nutné zakládat společnost s velkým základním kapitálem. 

b) Další velmi významný faktor je jednodušší legislativa – snadnější založení a organizace 

společnosti. 

Ještě před vlastním založením společnosti a tedy započetím podnikání je vhodné           

nebo dokonce nutné vypracovat si podnikatelský plán, kde je nutno zohlednit: 

a) Jaké jsou k dispozici finanční prostředky. 

b) Jaká je dostupnost potřebných bankovních úvěrů 

c) Zájem potencionálních klientů v dané lokalitě, případně kam směřovat své služby,            

aby zájem rostl. 

d) Situaci na trhu – konkurenci v dané lokalitě. 

Nyní již známe situaci na trhu, máme veškeré dostupné informace potřebné k tomu, 

abychom mohli objektivně zhodnotit naše šance na trhu v dané lokalitě a na základě těchto 

informací a zhodnocení se rozhodli podnikat, čili založit svou vlastní obchodní společnost. 

Následuje zdánlivě nekončící běhání po úřadech, vyplňování formulářů, sepisování 

dokumentů a podobně. Není však důvod klesat na mysli, pokud se řádně připravíme                  

a obeznámíme se zaběhnutými postupy úřadů, nemělo by nás již nic nemile překvapit. 
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3.2 PRAKTICKÉ ZALOŽENÍ FIKTIVNÍ FIRMY 

3.2.1 Sepsání společenské smlouvy 

Obchodní jméno společnosti 

Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou. Tomáš Gloss, 

Ivana Grygarová a Martina Šostá se rozhodli, že založí společnost společně, tudíž že budou 

společníky, a z toho důvodu bude společnost zakládána společenskou smlouvou, v případě 

jednoho zakladatele je možné společnost založit pouze zakladatelskou listinou. Společenská 

smlouva musí obsahovat údaje uvedené zákonem (viz teoretická část), navíc může mít 

náležitosti, jež zákon připouští a na kterých se společníci dohodli. 

První z údajů ve společenské smlouvě je obchodní firma. Společníci si musí stanovit 

název, pod nímž bude společnost zapsána do obchodního rejstříku. Rozhodli jsme se,                  

že naše firma bude mít název „Tasum Copy, s.r.o.“. Do názvu bylo záměrně zařazeno slovo 

„Copy“, aby bylo na první pohled jasné, čím se firma zabývá. Při výběru názvu je důležité 

brát v úvahu, jestli námi vybraný název již neexistuje. 

Sídlo firmy 

Při založení s.r.o. si musí zakladatelé určit své sídlo, které budou využívat                      

ke své podnikatelské činnosti. Pro copy centrum není potřeba velkých prostor. Proto postačí 

dvě místnosti v nebytové jednotce na adrese Ostrožná 10, 746 01 Opava o výměře 170 m2, 

které vlastní slečna Ivana Grygarová. Tyto nebytové prostory zároveň vkládá do společnosti 

jako nepeněžitý vklad oceněný soudním znalcem na 550 000 Kč. Protože máme k dispozici 

více prostoru než je potřeba pro copy centrum, nabízí se v budoucnu možnost rozšíření 

služeb.  

Určení společníků 

Společníky společnosti jsou Tomáš Gloss, Ivana Grygarová a Martina Šostá. 

 

Tomáš Gloss 

r. č.: 831122/5417 

Opavská 30 

749 01 Vítkov 

 

Ivana Grygarová 

r. č.: 865302/5920 

Nová 445 

749 01 Vítkov 
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Martina Šostá 

r. č.: 805320/5028 

Fučíkova 396 

749 01 Vítkov 

 

Vklady společníků 

Základní kapitál námi zakládané společnosti s ručením omezeným je zákonem 

stanoven minimálně na 200 000 Kč. 

Základní kapitál společnosti bude 800 000 Kč s tím, že 150 000 Kč do společnosti 

vloží Tomáš Gloss ve formě peněžitého vkladu v plné výši, 100 000 Kč do společnosti vloží 

Martina Šostá ve formě peněžitého vkladu v plné výši a nebytový prostor o výměře 170 m2, 

ohodnocený na 550 000 Kč, do firmy vloží Ivana Grygarová ve formě nepeněžitého vkladu. 

Správce vkladu 

Správcem základního kapitálu společnosti se stane Ivana Grygarová, která pro tento 

účel zřídí nový bankovní účet u České spořitelny v Opavě Předměstí a bude na tomto účtu 

peněžité vklady do doby vzniku společnosti uchovávat. 

Prohlášení správce vkladu 

 V něm stanovený správce vkladu uvede číslo účtu, který byl pro účel podnikání firmy 

na tuto založen a notářsky ověřeným podpisem potvrdí vložení všech peněžitých vkladů 

na tento účet. 

Dozorčí rada 

Jelikož firma má tři společníky a žádné další zaměstnance, není třeba zřizovat dozorčí 

radu. Pokud je dozorčí rada zřízena, řídí se §137 až §140. ObchZ. 

  

Ve smlouvě se také ošetří otázky rozdělení zisku, podílu na krytí ztrát, zvyšování 

základního jmění, zánik účastníka a zrušení společnosti. Dále jsou připojena závěrečná 

ustanovení, která dořeší poslední detaily, na kterých se společníci dohodnou. Zároveň              

je ve smlouvě uvedeno, v kolika vyhotoveních byla vyhotovena a jak s jednotlivými 

vyhotoveními bude naloženo. Připojením notářsky ověřených podpisů nabývá smlouva 

platnosti. 

 [4] 
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3.2.2 Živnostenské oprávnění 

Živnostenský úřad 

 Na živnostenském úřadě je třeba ohlásit živnost. Vzhledem k tomu, že naše živnost            

je volná, není třeba dokazovat odbornou způsobilost v oboru. Navíc počínajíc srpnem 2006   

se výrazně zjednodušilo zakládání nových živností. Byla totiž zřízena tzv. „Centrální 

registrační místa“, na kterých může žadatel při ohlašování živnosti podat registraci                       

i k finančnímu úřadu. K tomuto účelu slouží tzv. „Jednotný registrační formulář“,                      

jenž nahrazuje všechny ostatní typy formulářů. Za toto zjednodušení však žadatel zaplatí            

ve formě delší čekací doby na vyřízení všech formalit. To znamená, že pokud osoba, 

zakládající společnost a založení spěchá, je rychlejší využít dřívější způsob založení.  

V našem případě na založení společnosti tolik nespěcháme, a proto využijeme 

jednoduššího způsobu založení společnosti pomocí JRF. 

Dokumenty předkládané živnostenskému úřadu: 

a) Ohlášení živnosti – Jednotný registrační formulář CRM pro právnické osoby 

b) Společenská smlouva 

 

Pozn.: Pokud jde o živnost vázanou, odpovědný zástupce navíc přikládá:  

a) výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

b) souhlas s výkonem práce odpovědného zástupce, čestné prohlášení 

 

3.2.3 Obchodní rejstřík 

Dnem zápisu do obchodního rejstříku vzniká společnost. Z pohledu práva tedy začíná 

existovat. Před podáním návrhu musí být splaceno minimálně 30% ze všech jednotlivých 

vkladů, avšak celková výše splacených vkladů spolu s hodnotou nepeněžitých vkladů musí 

činit alespoň 100 000 Kč. V případě jediného zakladatele musí být splacen základní kapitál 

v plné výši.  

 Základní kapitál společnosti „Tasum Copy, s.r.o.“ je včetně nepeněžitého vkladu, 

ve formě nebytového prostoru o výměře 170 m2 a hodnotě 550 000 Kč, stanoven na 800 000 

Kč. Peněžité v klady byly splaceny v plné výši 250 000 Kč.  

Návrh na zápis do obchodního rejstříku byl podán u příslušného rejstříkového soudu      

a byl podepsán všemi jednateli, přičemž podpisy byly úředně ověřeny. Návrh se podává 

na oficiálním formuláři, který je volně stažitelný ze sítě internet, přičemž se přikládají            

tyto přílohy: 
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a) Společenská smlouva nebo zakladatelská listina. 

b) Prohlášení správce vkladu 

c) Posudek znalce o nepeněžitém vkladu 

d) Oprávnění k živnosti (živnostenské listy) 

Jednatelé navíc přikládají: 

a) Žádost o výpis z rejstříku trestů jednatele 

b) Podpisový vzor 

c) Čestná prohlášení (že jsou plně způsobilí k právním úkonům, že splňují podmínky 

provozování živnosti podle §6 Živnostenského zákona, že splňují podmínky podle §381 

OZ. 

Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě nám bylo přiděleno IČ a potvrzeno 

datum vzniku společnosti.  

 

3.2.4 Ohlášení změny 

 Po úspěšném vyřízení nám živnostenský úřad přidělil IČ. Nyní je nutné ohlásit           

tuto změnu pomocí formuláře „Ohlášení změn“ a datum vzniku společnosti. Toto je nutné 

provést do patnácti dnů od vzniku společnosti. 

 

3.2.5 Finanční úřad 

Přihlásit se k finančnímu úřadu je potřeba do třiceti dnů od vzniku společnosti. K tomu 

slouží jedna ze zvláštních částí jednotného registračního formuláře pro CRM s názvem 

„Přihláška k daňové registraci“. Přesný seznam příloh požadovaných příslušným finančním 

úřadem lze najít vždy na jeho vývěskách.  

Většinou požadují: 

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, 

b) kopie rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu do obchodního rejstříku, 

c) kopie smlouvy s bankou o zřízení a vedení bankovního účtu, 

d) kopie všech živnostenských listů. 

 

3.2.6 Registrace u příslušné správy sociálního zabezpečení 

 Registraci u správy sociálního zabezpečení jsme provedli současně s ohlášením 

živnosti u Živnostenského úřadu v Opavě, který sídlí na Horním náměstí 69 a to pomocí 

speciálního formuláře „Karta malé organizace“. 
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Jmenovaný formulář jsme použili proto, že firma má pouze tři společníky a žádné 

další zaměstnance. Registraci je nutno provést nejpozději do 8 dnů od přijetí prvního 

zaměstnance. 

 Dále jsme provedli přihlášení zaměstnanců k pojištění k Okresní správě sociálního 

zabezpečení v Opavě pomocí formuláře „Přihláška zaměstnance k pojištění“. 

Pozn.: Formulář „Karta malé organizace“ je pro právnické i fyzické osoby totožný     

a je nutné k němu přiložit úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku. 

 

3.2.7 Registrace u zdravotní pojišťovny 

 Registrace u pojišťovny se provádí pomocí formuláře „Přihláška zaměstnavatele“, 

ovšem v tomto případě již neexistuje žádný jednotný tiskopis. Každá pojišťovna má svůj 

vlastní formulář. My jsme se rozhodli pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu se sídlem 

na Denisově náměstí 1 v Opavě. 

 Vyplnění příslušného formuláře u VZP není nikterak složitá záležitost, neboť na svých 

stránkách poskytuje podrobný návod i poučení k vyplnění formuláře. 

 Na registraci je opět lhůta 8 dnů od přijetí prvního zaměstnance. 

 Také nesmíme opomenout povinné pojištění zaměstnavatele, které je nutné 

s pojišťovnou uzavřít, pokud zaměstnavatel zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. 

K tomu slouží opět formulář přímo od pojišťovny, jako příklad uvádím v přílohách formulář 

od Kooperativy, který je volně stažitelný z www.koop.cz.  

Zdroj: http://business.center.cz 

 

3.3 READY – MADE SPOLEČNOSTI 

 Prodej tzv. „ready – made“ společností se v České republice objevil již v roce 2001. 

V zahraničí je tento způsob vzniku společností již dlouholetou praxí, avšak u nás ještě stále 

mnoho lidí neví, že tato možnost založení firmy vůbec existuje. 

 Ready – made firma je v podstatě firma na klíč. Jde o to, že společnost zabývající          

se prodejem ready – made firem má předem založených, po určitou dobu už zapsaných 

do Obchodního rejstříku a tedy již existujících více firem, které jsou připraveny 

k okamžitému prodeji. V praxi to znamená, že přijde zákazník se zájmem o firmu, vybere si, 

zaplatí a odchází již jako „majitel firmy“ (ve skutečnosti za firmu může jednat do 24 hodin).  

 Výhodou je jednoznačně rychlost a jednoduchost získání firmy, jelikož firma                  

již existuje, je zapsaná do OR a přihlášena k nutným registracím, má již splacený základní 

kapitál, avšak v období mezi vznikem a prodejem nevykonává žádnou činnost, a tudíž nemá 
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žádné závazky ani pohledávky. 

 Jak to ale v dnešní době bývá, nic není zadarmo, takže pokud na založení firmy tolik 

nespěcháme a máme určité znalosti potřebné k založení firmy, je vhodnější vynaložit trochu 

svého úsilí a založit firmu svépomocí. Základní cena ready – made společnosti ve formě 

„společnosti s ručením omezeným“ se v České republice v současné době pohybuje okolo 

35 000 Kč. Při koupi je však důležité dávat si pozor na to, co je v ceně zahrnuto a za co ještě              

bude muset zákazník zaplatit. Navíc některé společnosti nabízející R – M firmy poskytují 

ještě další doprovodné služby a cena se pak může vyšplhat do nepředvídatelných výšek. 

 

3.3.1 Nominee služby 

 Mohou nastat situace, kdy je pro zakladatele a majitele společnosti nežádoucí,                

aby figuroval ve statutárních orgánech společnosti. V takovém případě může využít               

tzv. „nominee služeb“, což je vlastně poskytnutí osob do statutárních orgánů společnosti. 

Firmy nabízející tyto služby mají k tomuto účelu kvalifikované a speciálně vyškolené 

zaměstnance, kteří jsou připraveni zastávat různé funkce v různých typech společností. 

Příklady, kdy je vhodné využít nominee služeb: 

a) Zajištění anonymity vlastnictví (nákup nemovitosti, skrytí před konkurencí, realizace 

transakcí, účast ve veřejných soutěžích, výběrových řízeních, dražbách, atd.). 

b) Ochrany soukromí (např. veřejně činné osoby – významní podnikatelé, politici, celebrity).  

c) Nedostatek osob při obsazování statutárních orgánů společnosti (vhodné řešení 

pro vlastníky akciových společností, nedisponujících dostatečným počtem osob 

pro obsazení pozic členů představenstva a dozorčí rady).  

d) Osoba ze zahraničí, která nechce nebo nemůže dojíždět či působit v České republice 

(jedná se např. jen o dlouhodobou investici do nemovitosti bez dalšího podnikání). 

Jedná se však o velmi citlivou záležitost. Proto je třeba, aby zájemce byl při využití 

těchto služeb velmi obezřetný. 

Zdroj: www.finance.cz 
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4. ZHODNOCENÍ 

 

Založení vlastní firmy dnes již neznamená takové utrpení, jako tomu bývalo dříve. 

V roce 2006 byla zřízena „Centrální registrační místa“, která však znamenají zjednodušení 

spíše pro fyzické osoby. Také se zkrátily čekací doby a na CRM je dnes běžná čekací doba 

do pěti dnů. Stále se však začínající podnikatelé nevyhnou byrokracii, vyplňování formulářů, 

opakovanému přikládání stejných příloh různým úřadům a ohlašování změn. Pokud                  

tedy existují „Centrální registrační místa“, bylo by úžasné, přijít na toto místo se všemi 

potřebnými dokumenty a jedním formulářem, odevzdat je a o ostatní formality by se postarali 

pracovníci úřadu. Bohužel to tak zatím není, a proto lidé stále zvažují, zda založit firmu 

vlastním úsilím nebo ji jednoduše koupit jako „hotovou firmu“ od společností zabývajících  se 

prodejem Ready – made firem. 
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ZÁVĚR 

 

Práce byla psána za účelem poskytnutí důležitých informací a postupů při založení 

společnosti s ručením a to „obyčejným“ lidem, kteří se rozhodli založit si vlastní společnost.  

Na začátku jsem se krátce pokusila shrnout situaci malých a středních firem v České 

republice, kde jsem se snažila nastínit podmínky pro tyto podniky, výhody a nevýhody těchto 

firem u nás.  

Dále jsem se věnovala potřebným teoretickým znalostem, které je dle mého názoru 

pro založení s.r.o. potřeba znát. Méně podstatná je historie vývoje s.r.o., avšak pro úplnost 

jsem nemohla tuto část vynechat. A také jsem se zmínila o jiných typech společností a jejich 

základních ustanoveních.  

Následuje rozsáhlejší pojednání o společnosti s ručením omezeným, od jejich 

základních ustanovení, přes práva a povinnosti společníků, až po orgány společnosti a její 

zánik. Dále jsem připojila důležité informace o nájmu a podnájmu nebytových prostor                 

a provozování živnosti. S těmito základními teoretickými znalostmi by si měl každý, kdo chce 

založit společnost s.r.o., vystačit. 

V závěru teoretické části je popsán postup založení firmy, jak by měl zakladatel           

od samého začátku až po zahájení obchodní činnosti postupovat. Ten slouží jako jakási 

„kuchařka“, podle níž jsem postupovala v praktické části. 

Založit společnost s ručením omezeným je záležitost poměrně složitá a časově                   

i znalostně náročná. To ovšem neznamená, že je pro obyčejného člověka nemožné dosáhnout 

založení firmy pouze vlastními silami. Ze zkušenosti vím, že na internetových stránkách         

ať už příslušných úřadů či webů, zabývajících se touto problematikou, je dostatek informací     

a také formulářů, které jsou volně stažitelné. Založení vlastní společnosti také od roku 2006 

výrazně zjednodušilo zřízení tzv. „Centrálních registračních míst“, kde je možné podat více 

formulářů a přihlášek k různým institucím najednou. Další a nejjednodušší možností,            

jak založit společnost, je využít služeb firem zabývajících se prodejem „ready – made“ 

společností, které nabízí k prodeji již založené a do obchodního rejstříku zapsané společnosti, 

které ovšem do doby prodeje nevykonávají žádnou činnost, a tedy nemají žádné závazky          

ani pohledávky. Při zakládání vlastní společnosti u nás existuje možnost volby, což je jedině 

dobře. Záleží na každém z nás, pro co se rozhodneme. 
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PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDK Ů BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 

 

Prohlašuji, že 

 

- byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských               

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního                        

a § 60 – školní dílo, 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3), 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě           

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 25. dubna 2008 

 

Ivana Grygarová 

       jméno a příjmení studenta 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Nová 445, 749 01 Vítkov 
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PŘÍLOHY 

 

1. Průvodní zpráva při založení společnosti „Tasum Copy, s.r.o.“ 

2. Společenská smlouva společnosti „Tasum Copy, s.r.o.“ 
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4. Znalecký posudek 
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7. Žádost o výpis z rejstříku trestů 

8. Čestné prohlášení jednatele 

9. Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

10. Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby 

11. Ohlášení změn 

12. Karta malé organizace 

13. Přihláška zaměstnance k pojištění 

14. Přihláška zaměstnavatele – plátce pojistného ke zdravotní pojišťovně 

15. Přihláška k pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy 

16. Hromadné oznámení zaměstnavatele 

 

 



 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŘI ZALOŽENÍ SPOLE ČNOSTI 

„Tasum Copy, s.r.o.“ 

 

Žijeme v době, kdy světem vládnou informace a to převážně v elektronické podobě. 

Ovšem ne vždy je elektronická forma vhodná či příjemná pro lidské oko a dokonce jsou 

situace, kdy tištěná forma informací a dokumentů je povinná. Lidé, zejména pak studenti, 

mezi sebou šíří obrovské množství informací a materiálů, ať už na papíře nebo po internetu. 

Z těchto důvodů jsme se rozhodli založit společnost, která by mohla nabídnout komplexní 

služby v oblasti kopírování a tisku.  

 

4. 2.2008  Jsme se dohodli na založení společnosti s ručením omezeným s názvem 

„Tasum Copy, s.r.o.“. Jedná se o společnost, která se bude zabývat 

rozmnožováním kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami 

na podkladě tiskové předlohy, kroužkováním a výrobou pevné vazby. 

Tentýž den jsme na valné hromadě odsouhlasili a podepsali společenskou 

smlouvu, ve které byl stanoven správce vkladu, předseda valné hromady          

a zapisovatel. Rovněž byly notářsky ověřeny podpisové vzory jednatelů         

a v neposlední řadě byla stanovena výše základního kapitálu a předán 

nepeněžitý a peněžitý vklad ve výši 100% k rukám správce vkladu.  

 

5. 2. 2008  Požádali jsme o výpis z rejstříku trestů, který jsme obdrželi na počkání.  

 

6. 2. 2008  Na živnostenský úřad jsme podali ohlášení živnosti s přílohami, jež tvoří: 

kopie společenské smlouvy, výpisy z rejstříku trestů a potvrzení z FÚ           

a OSSZ o nedoplatcích. 

  

12. 2. 2008 Obdrželi jsme Živnostenský list. 

 

17. 3. 2008 Na Krajský soud v Ostravě jsme podali návrh na zápis do Obchodního 

rejstříku.  

 



 

19. 3. 2008  Firma byla zapsána do Obchodního rejstříku, a zároveň nám bylo přiděleno 

IČ a potvrzeno datum vzniku společnosti.  

 

31. 3. 2008 Živnostenskému úřadu jsme ohlásili změnu (přidělení IČ a potvrzení data 

vzniku společnosti. 

 

9. 4. 2008  Byl nám vystaven nový Živnostenský list.  

 

14. 4. 2008 Podali jsme přihlášku k daňové registraci na Finanční úřad v Opavě. 

 

21. 4. 2008 Provedli jsme registraci u Všeobecné zdravotní pojišťovny a okresní 

správy sociálního zabezpečení v Opavě 

 

28. 4. 2008  Po krátkém odpočinku jsme zahájili obchodní činnost. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 
 
 
 
 
 

UZAVŘENÁ ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Tasum Copy, s.r.o.“ 



 

I. OBCHODNÍ JMÉNO A SÍDLO SPOLE ČNOSTI 

 

Obchodní jméno společnosti: 

 

„Tasum Copy, s.r.o.“ 

 

Se sídlem:  

 

Ostrožná 10 

746 01 Opava 

 

Společníci níže uvedeni podpisem této smlouvy zakládají společnost s ručením 

omezeným s názvem „Tasum Copy, s.r.o.“ (dále jen společnost). 

 

Tomáš Gloss 

r. č.: 831122/5417 

Opavská 30 

749 01 Vítkov 

 

Ivana Grygarová 

r. č.: 865302/5920 

Nová 445 

749 01 Vítkov 

 

Martina Šostá 

r. č.: 805320/5028 

Fučíkova 396 

749 01 Vítkov 

 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Svou činnost zahájí dnem zápisu 

do obchodního rejstříku. 

 



 

II.  PŘEDMĚT PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

 

Kopírovací práce. 

 

III.  ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLE ČNOSTI A VKLADY SPOLE ČNÍK Ů 

 

Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady ve výši 250 000 Kč                

a nepeněžitým vkladem, nebytovým prostorem o výměře 170 m2 ohodnocený soudním 

znalcem, ve výši 550 000 Kč.  

 

Vklady 

Vklady jednotlivých společníků jsou následující: 

 

Jméno: Vklad: Částka: Splaceno: Obchodní podíl: 

Tomáš Gloss  peněžitý 150 000,- v plné výši 18,75 % 

Martina Šostá peněžitý 100 000,- v plné výši 12,50 % 

Ivana Grygarová nepeněžitý 550 000,- v plné výši 68,75 %  

 (nebytový prostor)  

 

Správce vkladu a základního kapitálu 

Správcem základního kapitálu společnosti se stanovuje paní Ivana Grygarová,               

která pro tento účel zřídí nový bankovní účet u České spořitelny v Opavě Předměstí a bude 

na tomto účtu peněžité vklady do doby vzniku společnosti uchovávat. 

 

Dnem uzavření společenské smlouvy, to je 4. 2. 2008, byl nepeněžitý vklad předán 

v celé výši a peněžité vklady ve výši 100 % k rukám správce vkladu paní Ivaně Grygarové. 

 

IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

Orgány společnosti jsou: 

a) valná hromada 

b) jednatel společnosti 

c) dozorčí rada se nezřizuje 



 

 

a) Valná hromada 

- Je nejvyšším orgánem společnosti. 

- Koná se nejméně dvakrát do roka a to v červnu a v prosinci. 

- Svolává jednatel písemnou pozvánkou, která musí být doručena společníkům 

nejpozději 15 dnů předem. 

- Jedná podle předem stanoveného pořadu uvedeného v pozvánce. Nejprve je zvolen 

předseda a zapisovatel. Společníci se ve stanovených funkcích střídají. 

- Je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu 

všech hlasů. Každý společník má 1 hlas na 1 000 Kč vkladu. Není-li valná 

hromada usnášení schopná, svolá jednatel náhradní valnou hromadu se stejným 

programem, která je schopná usnášení. 

- Zasedání valné hromady je neveřejné. Vedle společníků nebo jejich zmocněnců           

se mohou zúčastnit i hosté a zaměstnanci společnosti, které přizve jednatel.            

Tato událost bude oznámena v pozvánce. 

- Prezenci zajišťuje zapisovatel. Při prezenci je každému společníkovi předán 

hlasovací lístek s jeho jménem a počtem hlasů, které mu náleží. Zmocněnci 

při prezenci odevzdají písemnou plnou moc s notářsky ověřeným podpisem 

zmocnitele. 

- V hodině určené k zahájení valné hromady, která je stanovena v pozvánce, oznámí 

jednatelé, kolik hlasů je přítomno a zda je valná hromada schopna usnášení. 

V případě, že se do 15 minut od zahájení valné hromady nesejde potřebný počet 

hlasů, vyhlásí jednatel odročení valné hromady o 15 dnů se stejným pořadem. 

- Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady a to nejdříve o návrhu jednatele               

a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly vzneseny. Hlasování je veřejné                

a bude provedeno tak, jak bylo rozhodnuto na ustavující valné hromadě. 

- O záležitostech, jež nebyly uvedeny na pořadu, lze rozhodnout jen tehdy,               

jsou-li přítomni všichni společníci a jednomyslně souhlasí s projednáním. 

- Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů společníků. K přijetí rozhodnutí 

je třeba naprosté většiny hlasů přítomných hlasů společníků. 

- O usnesení valné hromady se vyhotovuje zápis potvrzený předsedou valné 

hromady. Kopii obdrží do 10 dnů ode dne konání valné hromady všichni 

společníci. Zápis s prezenční listinou se archivuje po dobu trvání společnosti. 



 

Do působnosti valné hromady patří: 

- Jmenování, odvolávání, odměňování jednatele. 

- Vyloučení společníka. 

- Schvalování roční účetní uzávěrky. 

- Rozhodování o změnách ve společenské smlouvě. 

- Rozhodování o změně základního kapitálu společnosti. 

 

b) Jednatel společnosti 

- Statutárním orgánem společnosti byl stanoven jeden jednatel. Jednatel jedná 

jménem společnosti. Za společnost se podepisuje tak, že k uvedení firmy 

společnosti připojí svůj podpis podle podpisového vzoru. 

- Jednatele jmenuje tato společenská smlouva. Odvolání dosavadního a jmenování 

nového jednatele může být provedeno pouze dvoutřetinovou většinou při hlasování 

valné hromady společnosti. 

- Na jednatele a společníky se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném 

zákonem 

- Funkční období jednatele je 3 roky. O záležitostech opětovného jmenování 

rozhoduje valná hromada 

- Jednatel může být jmenován pouze z řad společnosti 

 

V. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLE ČNOSTI 

 

Základní kapitál lze zvýšit jen na základě rozhodnutí valné hromady, a to převzetím 

závazku k novému vkladu nebo převodem majetku společnosti, který převyšuje základní 

kapitál tak, že dojde ke zvýšení vkladu každého společníka v poměru odpovídajícímu              

jejich dosavadním vkladům. Dosavadní společníci mají v poměru podle velikostí jejich 

obchodních podílů přednostní právo na převzetí závazku k novému vkladu. Toto právo musí 

uplatnit do 30 dnů ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. 

 

VI.  ROZDĚLENÍ ZISKU 

 

Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí: 

1. K přídělu do rezervního fondu. 

2. K výplatě podílů na zisku společníků dle výše obchodních podílů. 



 

 

VII.  ZTRÁTY SPOLEČNOSTI 

 

O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada. Valná hromada může 

rozhodnout, že společníci jsou povinni přispět k úhradě ztrát společnosti peněžitým plněním 

nad výši svého vkladu. Hodnota příplatku nesmí být vyšší, než polovina jeho vkladu 

na základní kapitál. Výše vkladu se o hodnotu tohoto příplatku nezvyšuje. 

 

VIII.  ZÁNIK Ú ČASTI SPOLEČNÍKA 

 

Společník nemůže jednostranně ze společnosti vystoupit, může se však s dalšími 

společníky dohodnout o skončení své účasti ve společnosti nebo může podat žalobu 

na zrušení své účasti soudem. Obchodní podíl společníka, jehož účast ve společnosti zanikla, 

se stává volným a bývalému společníku vzniká nárok na vyplacení vypořádacího podílu 

ve lhůtě do 3 měsíců od schválení mimořádné účetní uzávěrky ke dni odchodu společníka, 

neurči-li valná hromada jinou lhůtu splatnosti. 

 

IX.  ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLE ČNOSTI 

 

Společnost se ruší z důvodů uvedených v § 68 ObchZ. 

 

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Ve věcech, které nejsou upraveny touto společenskou smlouvou, platí příslušné 

obecné právní předpisy, zejména obchodní zákoník. 

2. Obchodní rok se vždy uzavírá k 31. 12. příslušného roku. 

3. Rezervní fond společnosti se řídí §67 a §124 obchodního zákoníku. Je doplňován 

tak, aby dosáhl výše minimálně 70 000 Kč. 

4. Pracovní účast společníků ve společnosti a jeho podnikatelská aktivita se upravují 

smlouvou, udělenou prokurou nebo plnou mocí. Tyto dokumenty uzavírá               

se společníkem jednatel společnosti. Odměna za výše uvedené se neslučuje 

s podílem na zisku. 

5. O změně společenské smlouvy může rozhodnout pouze valná hromada. 



 

6. Společníci zároveň prohlašují, že ve smyslu ustanovení § 136 ObchZ. nebudou 

podnikat v oborech, které souvisí s podnikatelskou činností společnosti, 

bez písemného souhlasu společnosti, který může být dán pouze ke konkrétní 

podnikatelské činnosti společníka mimo společnost vždy k jednotlivému případu. 

Nebude-li dán písemný souhlas společnosti k tomuto konkurenčnímu jednání, 

odpovídá dotyčný společník při porušení shora uvedeného ujednání společnosti 

podle § 65 ObchZ. 

 

Společníci se zavazují zachovávat mlčenlivost o obchodních a firemních záležitostech 

ke třetím osobám. Nedovolí, aby vědomě jakkoli způsobili ztrátu nebo škodu společnosti              

a zavazují se uhradit společnosti vzniklou újmu, pokud se tak stane. Dále pak dodržovat 

ustanovení této smlouvy podle dobrých mravů, národních zvyklostí a ve prospěch společnosti, 

s jejímž obsahem byli podrobně seznámeni. Tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli                

a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Tato smlouva byla vyhotovena v 6 vyhotoveních. Každý ze společníků obdrží jedno 

vyhotovení. Dvě vyhotovení budou doručena rejstříkovému soudu a jedno vyhotovení bude 

uloženo v archivu společnosti. 



 

XI.  PODPISOVÉ VZORY 

 
 
 
Jednatel Podpis 
 
Grygarová Ivana, r. č.: 865302/5920, Nová 445,  
749 01 Vítkov 
 
 
 
 
 
Společníci   Podpis 
 
 
Gloss Tomáš, r. č.: 831122/5417, Opavská 30,  
749 01 Vítkov 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Šostá, r. č.: 805320/5028, Fučíkova 396,  
749 01 Vítkov 
 
 
 
 
 
Podle knihy pro ověřování číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . osvědčuji pravost podpisů,    

které na tuto listinu připojili výše mně neznámí, jejichž totožnost byla zákonitě prokázána. 

 

 

Notářství: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 
 
 
 
 
V Opavě dne 4. února 2008 

 

 

 



 

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE VKLADU 

 

 

 

 Já, Ivana Grygarová, rodné číslo 865302/5920, správce vkladu společnosti „Tasum 

Copy, s.r.o.“ tímto prohlašuji, že zakladatelé společnosti splatili následující vklady 

na základní kapitál společnosti tak, jak je uvedené ve společenské smlouvě. Peněžité vklady 

jsem uložila na zvláštní účet, číslo účtu: 136 975 462 479/0800, u České spořitelny v Opavě 

Předměstí, který jsem za tímto účelem zřídila pro potřeby založené společnosti,                      

dle společenské smlouvy uzavřené dne 3. 3. 2008. Nepeněžité vklady, které byly oceněny 

znaleckými posudky, mi byly taktéž předány v plné výši a to dnem uzavření společenské 

smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivana Grygarová 

 Správce vkladu 

 

 

 

 

V Opavě dne 4. února 2008 JUDr. Staníčková Hana 

Notář 

 

 
 

 



 

 

JUDr. Staníčková Hana 

Ostrožná 6 

746 01 Opava 

 

Ivana Grygarová 

Nová 445 

749 01 Vítkov 

 

 

V Opavě dne 4. 1. 2008 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
 

 

Peněžní ohodnocení nebytového prostoru o výměře 170 m2 v Opavě na ulici Ostrožná 10. 

  

Tento nebytový prostor byl ohodnocen částkou:  550 000 Kč. 

 

Ohodnocení bylo provedeno na základě potřebných dokumentů s přihlédnutím                       

k výši opotřebení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________ 

 JUDr. Staníčková Hana 


