
K založení s.r.o. potřebujeme předem znát tyto údaje: 
• název obchodní firmy společnosti 

o vybraný název zkontrolujte na www.nazevfirmy.cz s tolerancí 2 - název nově 

zakládané společnosti se od již existujících společností musí lišit alespoň třemi 

znaky a nesmí být zaměnitelný ani foneticky 

• sídlo společnosti 

o uveďte celou adresu (pokud se jedná o byt, tak i číslo jednotky/bytu), 

ve společenské smlouvě bude zapsána pouze obec, ale do návrhu na rejstřík se musí 

uvést celá adresa 

• předmět podnikání společnosti 

o pokud bude jedním z předmětů podnikání i „Výroba, obchod a služby, neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, sdělte i konkrétní obory činnosti 

• společníci (zakladatelé) 

o uveďte jméno, příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, místo narození a číslo 

občanského průkazu, popř. jiného úředního dokladu (za účelem ztotožnění) 

• výše jejich vkladů – minimální výše vkladu je 1,- Kč, výše základního kapitálu 

je tvořená součtem všech vkladů společníků, 

o pokud budete chtít, aby každý ze společníků měl více než jeden podíl, pak uveďte, 

kolik podílů má který společník mít a s jakou výší vkladu jsou tyto podíly spojeny, 

zda má být podíl volně převoditelný mezi společníky a na třetí osoby se souhlasem 

valné hromady (takto je to v zákoně) nebo zda budete chtít tuto úpravu zpřísnit 

případně ulehčit – k převodu podílu na třetí osoby by nemusel být souhlas valné 

hromady, případně by zde mohl být souhlas jednatelů či společníků apod. 

• jednatelé 

o uveďte jméno, příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, místo narození a číslo 

občanského průkazu, popř. jiného úředního dokladu jednatelů s uvedením, 

jak budou za společnost jednat (zda samostatně nebo společně, případně, zda 

společně pouze v některých věcech – pak uveďte, ve kterých) 

• správce vkladu 

o uveďte jméno, příjmení, datum narození a adresu pobytu správce vkladů. Tato 

funkce existuje pouze do vzniku společnosti, tato osoba zakládá účet v bance, 

na který zakladatelé plní své vkladové povinnosti, případně přijímá tento vklad 

v hotovosti. Při vkladu nižším než 20.000, - Kč nemusíte finanční prostředky 

vkládat na účet do banky, lze je přijmout i v hotovosti 

Pokud společnost zakládá více společníků, uveďte, zda chcete zákonné kvorum pro konání valné 

hromady (nadpoloviční většina ze všech), případně kvorum vyšší či nižší, a jaké kvorum chcete pro 

schvalování záležitostí valnou hromadou (nadpoloviční většina přítomných, v zákonem 

stanovených případech 2/3, příp. 3/4 hlasů všech společníků), toto kvorum lze zpřísnit. 

Pokud byste chtěli využít některých možností nabízených novým zákonem o obchodních 

korporacích, např. sjednat různé druhy podílů, se kterými by byla spojena různá práva a povinnosti, 

bylo by třeba si ohledně těchto záležitostí sjednat schůzku, na které bychom probrali Vaše 

požadavky a možnosti, které zákon o obchodních korporacích nabízí. 

 

http://www.nazevfirmy.cz/

