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Pár otázek na úvod

Lze zvládnout založení sro bez právníka?  

Jako advokát zodpovědně prohlašuji, že je možné založit sro i bez advokáta. Ovšem nelze 
založit bez notáře.  

Kdy konzultaci s advokátem doporučuji?  

když je víc společníků 

když na začátku chcete do společnosti vložit ne peníze, ale nějaký nepeněžitý vklad (např. 
nemovitou věc) 

když uvažujete v dohledné době přibrat společníka nebo společnost po zavedení na trhu 
dál prodat 

když máte “složitější” předmět podnikání (tedy nikoli živnost volnou)
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V čem mít jasno než půjdu k notáři?
je dobré mít jasno v nezbytných náležitostech společenské smlouvy resp. zakladatelské listiny: 

firma - jak se bude sro jmenovat? Když vyberete ten nej název, zkontrolujte, jestli už není ochranou 
známkou a nebo se tak nejmenuje jiná společnost (např. www.justice.cz a www.upv.cz) 

kde bude sídlit (stačí město, adresa až za pár dní později, ale je dobré vědět, kde sídlo bude a jestli 
budete v nájmu nejste-li vlastníci nebo získáte souhlas s užíváním) ? 

co bude dělat - bude to živnost (volná, koncesovaná, mám potřebnou způsobilost nebo mám aspoň 
domluveného odborníka) ? 

kdo bude společníkem, jak to bude s převodem obchodního podílu na jiné osoby (bude potřeba souhlas 
valné hromady?) ? 

počet jednatelů a kdo bude jednatelem/jednateli? 

jaký bude základní kapitál? - výše a druh vkladů (peněžité/nepeněžité), splatí se celý vklad nebo nejdřív 
jen nutná část ? Jaký zvolit minimální základní kapitál, jak je to s 1 Kč? Kdo bude správcem vkladu?

3www.bakesova.cz

http://www.justice.cz
http://www.upv.cz
http://www.bakesova.cz


Založení sro

máme jasno v základních náležitostech 

domluvíme schůzku u notáře 

notář sepíše notářský zápis o založení společnosti 
(zakladatelská listina, je-li jediný společník nebo 
společenská smlouva při více společnících) 

domluvíme, jestli sro zapíše do obchodního rejstříku 
(doporučuji) nebo jestli zápis zajistíme sami u soudu

4www.bakesova.cz

http://www.bakesova.cz


Co zařídit po založení sro
s notářským zápisem o založení sro dojdeme do banky a zřídíme účet pro složení základního kapitálu 
(splnění vkladové povinnosti společníků), složíme stanovený vklad 

správce vkladu sepíše potvrzení o vkladu 

zařídíme živnostenské oprávnění (je dobré zřídit i když chceme podnikat ve specializované činnosti, která 
není živností, toto se vyřídí později) 

obstaráme výpis z RT jednatele (nebo necháme na notáři) 

jednatel podepíše čestné prohlášení (že splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce jednatele - 
bezúhonnost, věk, není v insolvenčním řízení) 

zajistíme sídlo - pokud prostory vlastníme, stačí dodat výpis z katastru nemovitostí (může zařídit notář) a 
souhlas s užitím prostor pro sídlo nové společnosti a nebo doložíme nájemní smlouvu s majitelem nebo 
jeho souhlas 
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Jaké doklady k zápisu sro do 
obchodního rejstříku?

Doporučuji nechat zapsat notářem, vyjde to levněji a předem můžete 
zkonzultovat, zda máte vyhovující podklady a pokud ne, je čas je 
upravit. Odpadá také vyplňování formuláře návrhu na zápis do 
obchodního rejstřiku. 

K zápisu je třeba - mít notářský zápis o založení, potvrzení správce 
vkladu o splnění vkladové povinnosti (a potvrzení banky u peněžitého 
vkladu), živnostenské či jiné oprávnění, čestné prohlášení jednatele s 
ověřeným podpisem, souhlas s umístěním sídla či nájemní smlouvu a 
výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů jednatele 
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Kolik to bude stát?
Notářský zápis 4000,- Kč + dph (21%), plus za každý další stejnopis NZ 100 Kč + dph za stránku NZ 

čestné prohlášení jednatele a souhlas s umístěním sídla - za ověření podpisu 30 Kč (+ případně DPH) 

zřízení účtu pro složení vkladu - záleží na bance (může být zdarma) 

živnostenské oprávnění 1000 Kč případně jiné oprávnění k podnikání 

výpis z rejstříku trestů 50 Kč (+ případně DPH) 

výpis z katastru nemovitostí - zpravidla 100 Kč (+ případně DPH) 

soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku - u notáře 2700 Kč (u soudu 6000 Kč) 

nejčerstvější zkušenost je celkem za notáře, nutné doklady a soudní poplatek 11000 Kč 

ve složitějších případech odměna advokáta za konzultaci či přípravu podkladů
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Jak dlouho to trvá?
Moje nejčerstvější zkušenost pro klienta: 

v pondělí se rozhodl založit sro 

hned jsem zavolala “mému” notáři a domluvila se na čtvrtek, v ten den jsme založili 
společnost 

v pondělí klient založil bankovní účet a došel na živnostenstký úřad 

ve středu bylo k dispozici živnostenské oprávnění a připravené všechny ostatní potřebné 
dokumenty 

ve středu odpoledne jsem dokumenty zanesla k notáři, večer provedl zápis a ve čtvrtek již 
bylo nové sro vidět na www.justice.cz 

závěr - 14 dní je velmi reálná doba, záleží na vytíženosti notáře
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vzorové dokumenty k finální úpravě jsou ke stažení 
zde >>  

ve vzorových dokumentech stačí pouze podle 
skutečnosti přepsat červeně psaný text
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JUDr. Monika Bakešová

Zajímají vás odpovědi na další otázky ohledně s.r.o.? 

Napište mi na ak@bakesova.cz nebo  

zavolejte na mobil 603 236 903
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