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Jak založit SRO svépomocí 

Jednoduché kroky, jak úspěšně založit 

společnost s ručením omezeným 
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Založení společnosti je první a jeden ze zásadních milníků na cestě 

k samostatnému podnikání. Je to zásadní proces, na kterém záleží 

další vývoj Vaší společnosti.  

 

Na založení záleží! Jak připravíte společnost do jejího života, od 

toho se bude dále odvíjet začátek Vašeho podnikání a také budete 

mít jednodušší nebo složitější její následnou administrativní správu. 

 

Společnost s ručením omezeným (SRO) je právní forma, která do 

jisté míry umožňuje omezení rizika vznikajícího při podnikatelské 

činnosti. To je také asi nejzásadnější důvod při rozhodování, zda 

podnikat formou OSVČ nebo Právnické osoby. Více se dočtete 

v našem článku «Fyzická nebo právnická osoba? To je ta otázka!». 

 

Při založení společnosti notář sepisuje zakladatelský dokument 

společnosti. V případě, že společnost má jednoho společníka, jde o 

Zakladatelskou listinu. V případě více společníků jde o 

Společenskou smlouvu. 

 

 

https://comeflexoffice.cz/clanky/fyzicka-nebo-pravnicka-osoba-to-je-ta-otazka
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Společník je osoba vlastnicky propojená se vznikající právnickou 

osobou. Společník vkládá do společnosti kapitál v penězích nebo  

i jinou formou, například know-how. Společník se přímo nepodílí 

na obchodním řízení společnosti a rozhoduje pouze na valných 

hromadách. 

 

Základní kapitál společnosti se skládá z vkladu nebo několika 

vkladů společníků. Je to jakási vyčíslená hodnota společnosti při 

založení. Finance složené jako základní kapitál při založení slouží 

jako režijní prostředky v začátku podnikání společnosti. Více se 

dočtete v našem článku «Jedna koruna jako základní kapitál pro 

s.r.o.». 

 

Jednatel společnosti je osoba, která zastupuje společnost navenek 

ve všech obchodních věcech. Více informací o odpovědnosti 

jednatele se dočtete v našem článku «Práva a povinnosti 

jednatele». 

 

Předměty podnikání jsou jednotlivá živnostenská oprávnění. Volná 

živnost a její podobory, živnosti vázané, živnosti řemeslné či 

koncesované. Na našich stránkách naleznete kompletní seznam 

živností. 

https://comeflexoffice.cz/clanky/jedna-koruna-jako-zakladni-kapital-pro-sro
https://comeflexoffice.cz/clanky/jedna-koruna-jako-zakladni-kapital-pro-sro
https://comeflexoffice.cz/clanky/prava-a-povinnosti-jednatele
https://comeflexoffice.cz/clanky/prava-a-povinnosti-jednatele
https://comeflexoffice.cz/obory-cinnosti
https://comeflexoffice.cz/obory-cinnosti
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Obchodní firma neboli jméno společnosti. Jde o nezaměnitelný 

název společnosti, jednoslovní nebo víceslovní spojení, které Vás 

bude charakterizovat po celou dobu jeho používání. Proto pusťte 

svou kreativitu z uzdy a věnujte jménu společnosti obzvláštní 

pozornost. 

 

Před návštěvou notáře doporučujeme připravit si alespoň tři 

varianty jména. Notář lustrací v Obchodním rejstříku zjistí, zda 

zvolený název již někdo nepoužívá či není zaměnitelný již 

s existujícím názvem. To také můžete předběžně prověřit sami na 

www.justice.cz. 

Pro účely vlastního sestavení zakladatelského 

dokumentu u notáře je potřeba znát: 

1. Kolik společníků / zakladatelů bude společnost zakládat  

a s jakým vkladem. 

2. Kolik jednatelů bude společnost zastupovat a zda budou 

jednat samostatně nebo dohromady 

3. Obchodní firmu společnosti 

4. Výši základního kapitálu 

5. Předměty podnikání 

 

To je naprostý základ pro to, abyste mohli navštívit notáře. S vybraným notářem si 

domlouvejte schůzku předem. Notáři bývají velmi zaneprázdněni. 

http://www.justice.cz/
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Dalším krokem je registrace na živnostenském úřadě 

Pamatujte, že k získání vázaných, řemeslných a koncesovaných 

živnostenských oprávnění budete potřebovat prokázat svou 

odbornou způsobilost (tj. vzdělání v oboru, popř. i praxi). V případě, 

že nemáte pro výkon těchto činností dostatečnou způsobilost, je 

možné za sebe ustanovit do funkce Odpovědného zástupce. Pokud 

potřebujete vyplnit Jednotný registrační formulář či Prohlášení 

odpovědného zástupce, tiskopisy stáhnete zde v PDF. 

 

Složení základního kapitálu 

Děje se až po zakladatelském jednání u notáře. Ten Vás vybaví 

Stejnopisem zakladatelského dokumentu, který předložíte v bance. 

Po vložení finanční hotovosti na zvláštní účet pro tento účel, Vám 

banka vystaví potvrzení. 

 

Výpis z rejstříku trestů 

Pokud jste občan ČR nebo máte zde dlouhodobý pobyt, je nutné 

obstarat si výpis z rejstříku trestů české republiky. Pokud jste cizinec 

bez trvalého pobytu, je nutné si k českému rejstříku obstarat i výpis 

z rejstříku trestů ze země původu. Ten si většinou můžete vyžádat 

na Vašem konzulátu. Myslete na to, že je nutné výpis přeložit do 

Českého jazyka autorizovaným překladatelem a v některých 

případech opatřit apostilou. 

http://www.praha1.cz/cps/media/CRM_2014_Prohlaseni_odpovedneho_zastupce.pdf
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Zápis do obchodního rejstříku 

Zápis provede notář, který Vám společnost zakládal. Zápis je již 

okamžitý a většinou z této schůzky odcházíte s čerstvě vytištěným 

výpisem Vaší nové společnosti. 

 

Tedy hotovo a gratulujeme! Můžete začít podnikat! Teď již pouze 

registrace u příslušného finančního úřadu k dani z příjmu 

právnických osob.  

 

 

Náklady na založení SRO 

se základním kapitálem do 200.000,- Kč: 

 

Celkové náklad na notáře 5.000,- Kč  až  8.000,- Kč (+ DPH) 

Správní poplatek soud 0,- Kč  až  6.000,- Kč (DPH se neúčtuje) 

Správní poplatek živnostenský úřad vždy 1.000,- Kč (DPH se neúčtuje) 

Celkové náklady 6.000,- Kč  až  15.000,- Kč (+ DPH) 
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Naše firma nabízí založení SRO 

včetně registrace do popsaných veřejných rejstříků a dani 

za ceny od 6.900,- Kč + DPH 
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Zelená linka: 800 47 47 47 

Telefon: +420 257 199 661 
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www.comeflex.cz 

mailto:info@comeflex.cz
http://www.comeflex.cz/

