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Anotace 
Cílem bakalářské práce je návrh na změnu právní formy podnikání z fyzické osoby 

zapsané v živnostenském rejstříku na společnost s ručením omezeným. V práci jsou 
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Úvod a cíle bakalářské práce 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Změna právní formy podnikání. V této 

bakalářské práci se budu zabývat změnou právní formy podnikání u fyzické osoby 

zapsané v živnostenském rejstříku na společnost s ručením omezeným.  

 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout postup pro přechod ze samostatného 

podnikání, kterým je živnostenské podnikání na podnikání v obchodní společnosti, 

kterou je společnost s ručením omezeným. 

 

V České republice existuje mnoho malých samostatných podnikatelů a každým rokem 

se jejich počet zvyšuje. Někteří z nich postupně přecházejí na větší obchodní 

společnosti, i přes obtížnější administrativu a organizaci těchto obchodních společností.  

 

Mezi obchodní společnosti patří akciová společnost, společnost s ručením omezeným, 

veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. 

 

Důvodem sdružování různých malých samostatných podnikatelů do větších obchodních 

společností, můžou být výhody, které jsou s obchodními společnostmi spojeny. Jako je 

například efektivní přerozdělení nákladů, zapojení specializovaných firem, které se 

starají o vedení administrativy a které si malí samostatní podnikatelé nemohou dovolit 

z důvodu finanční náročnosti. Dále také fakt, že obchodní společnost je pro jiné 

obchodní partnery důvěryhodnějším partnerem než malý samostatný podnikatel  

a obchodní společnost má také mnohem větší naději na získání úvěru či jiné půjčky na 

financování svých záměrů než malý podnikatel. 

 

Určitou nevýhodou by se mohlo zdát přerozdělování zisků z tohoto podnikání, ale to je 

vyváženo tím, že větší obchodní společnosti mají i větší příjmy. I když se tyto příjmy 

přerozdělí, nejsou o tolik menší než příjem z jednotlivého podnikání malých 

samostatných podnikatelů.  
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Založení obchodní společnosti není otázka několika málo hodin, ale několika dní či 

týdnů. Proto musí každý, kdo se k takovému kroku rozhodne, mít určitou dávku 

trpělivosti. Vše proběhne určitě rychleji, pokud bude mít žadatel v pořádku veškeré 

doklady, které k tomuto kroku potřebuje, jako jsou zakladatelská listina či společenská 

smlouva, výpis z účtu, živnostenské listy či výpis z trestního rejstříku. To vše a mnohem 

víc je potřeba, pokud se chce nechat zapsat samostatný podnikatel do obchodního 

rejstříku jako obchodní společnost. 

 

V mé práci se budu zabývat přechodem fyzické osoby zapsané v živnostenském 

rejstříku na společnost s ručením omezeným. Protože je to pro tuto podnikající osobu 

nejideálnější forma podnikání. Společnost s ručením omezeným bude zakládat jediný 

zakladatel. Znamená to sice větší prvotní náklady spojené se založením společnosti pro 

daného podnikatele, ale na druhou stranu je tu i určitá nezávislost v rozhodování  

o obchodních rozhodnutích a také při případném rozšiřování také. 

 

Fyzická osoba, kterou jsem si pro svou práci vybrala, podniká jako živnostník již od 

roku 2000 a protože se jeho podnikání neustále rozšiřuje, chce změnit svou právní 

formu podnikání. 
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1 Teoretická východiska práce 

 

Fyzická osoba, jejíž údaje jsem použila pro vypracování této bakalářské práce je osobou 

zapsanou v živnostenském rejstříku, proto se budu ve své bakalářské práci zabývat 

pouze tuto formu podnikání. 

 

Podnikatel se rozhodl změnit svou právní formu podnikání na obchodní společnost. 

Obchodní společnosti se podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník člení  

na osobní společnosti a kapitálové společnosti. 

 

Osobní společnosti zahrnují veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost.  

U osobní společnosti se předpokládá osobní účast podnikatele na řízení společnosti  

a zpravidla neomezené ručení společníků za závazky společnosti. 

 

Kapitálové společnosti zahrnují akciovou společnost a společnost s ručením 

omezeným. U kapitálové společnosti mají společníci – zakladatelé pouze povinnost 

vnést vklad, jejich ručení za závazky společnosti je buď omezené, nebo žádné. 

 

Kritérií, podle nichž lze právní formu volit, je celá řada. Některá jsou všeobecnějšího 

rázu a některá jsou specifická podle druhu činnosti, které se chce podnikatel či 

podnikatelé věnovat. Důležitou roli může hrát minimální velikost základního kapitálu, 

či počet osob, které jsou nutné k založení společnosti. 

 

Tato fyzická osoba se rozhodla, že pro její změnu právní formy podnikání bude 

nejvhodnější zvolit si společnost s ručením omezeným. Jelikož společnost s ručením 

omezeným může jako jedinou obchodní společnost založit pouze jediný zakladatel. 

 

V následujících podkapitolách tedy charakterizuji společnost s ručením omezeným  

a podnikání na základě živnostenského oprávnění a také základní charakteristiky, které 

jsou k těmto formám podnikání vázány. 
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1.1 Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění 

Pojem podnikání vymezuje obchodní zákoník v § 2 a rozumí se jím soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku. 

 

Podle obchodního zákoníku § 2 odst. 2 se podnikatelem rozumí: 

• osoba zapsaná v obchodním rejstříku; 

• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; 

• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů; 

• fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštního předpisu. 

 

Pojem fyzická osoba je pojem používaný převážně v právu a příbuzných oborech.  

Fyzická osoba samostatně podnikající se nazývá podnikatelem. Podnikatel je ten, na 

jehož účet se podnik provozuje. 

 

 

1.1.1 Charakteristika živnosti 

Podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenské podnikání se živností rozumí soustavná 

činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

 

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

stanovené tímto zákonem. Živností může být libovolná činnost, která není vyloučená 

z působnosti zákona o živnostenském podnikání. Co není živností je přesně vymezeno v 

§3 tohoto zákona. Provozovatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich 

živnostenské oprávnění. 
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V § 6 zákona o živnostenském podnikání jsou specifikovány všeobecné podmínky pro 

provozování živnosti: 

• dosažení věku 18 let; 

• způsobilost k právním úkonům; 

• bezúhonnost. 

 

Podle zákona o živnostenském podnikání se živnosti dělí na ohlašovací a koncesované. 

 

Ohlašovací živnosti se týkají takových podnikatelských činností, které nevyžadují 

zvláštní povolení k provozování živnosti. Ohlašovací živnosti dělíme na volné, vázané  

a řemeslné.  

 

Výčet ohlašovacích živností řemeslných a vázaných je vymezen v přílohách 1 a 2 

zákona o živnostenském podnikání, v příloze 3 jsou vymezeny živnosti koncesované. 

Soubor živností ohlašovaných volných je stanoven nařízením vlády číslo 140/2000 Sb.  

Živnost může být provozována také průmyslovým způsobem. 

 

Průmyslový způsob provozování živnosti spočívá v provozování více vzájemně 

souvisejících živností, směřujících ke vzniku konečného výrobku nebo poskytnutí 

služby a jsou pouze dílčím prvkem technologického procesu. O provozování živnosti 

průmyslovým způsobem rozhodne na návrh podnikatele a předložení příslušných 

dokladů živnostenský úřad oprávněný k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro 

provozování živnosti průmyslovým způsobem. 

 

Oprávnění provozovat živnost vzniká právnickým osobám již zapsaným v obchodním 

rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým 

osobám: 

a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení; 

b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení 

koncese. 
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Rozsah živnostenského oprávnění se posuzuje podle obsahu živnostenského listu nebo 

koncesní listiny. Je-li provozování živnosti vázáno na doklad vydaný zvláštním 

orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění 

vymezen uvedeným dokladem. Při pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na 

žádost podnikatele živnostenský úřad. 

 

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za 

řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli 

ve smluvním vztahu. 

 

Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. 

Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva 

podnikatele. 

 

Odpovědným zástupce právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného 

kontrolního orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba, u níž trvá překážka 

provozování živnosti. 

 

 

1.1.2 Povinnosti podnikatele zapsaného v živnostenském rejstříku 

Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen 

zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. 

 

Podnikatel je povinen pro účely doručování písemností viditelně označit obchodní 

firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objektu 

v němž má místo podnikání.  

 

Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací 

či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky 

místo podnikání, liší-li se od bydliště. 
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Podnikatel je povinen zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboží nebo 

poskytována služba, a nemá-li provozovnu v místě podnikání, sídle nebo v místě 

organizační složky podniku zahraniční osoby byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost   

a ve lhůtě jím stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného 

zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb. 

 

Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo 

poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk 

se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo 

slovenského jazyka. 

 

 

1.1.3 Živnostenský rejstřík 

Živnostenský rejstřík je právně upraven v § 60 živnostenského zákona. Živnostenský 

rejstřík je částečně veřejný seznam všech podnikatelů podnikajících na základě 

živnostenského oprávnění, kteří provozují svou živnost v územním obvodu daného 

živnostenského úřadu. 

 

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je 

Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady       

a krajské živnostenské úřady. Živnostenský úřad České republiky do tohoto 

informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru 

související s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace  

a údaje z jiných informačních systémů a registrů. 

 

Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn: 

• u fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo, identifikační 

číslo, popřípadě obchodní firma a místo podnikání; 

• u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a u 

fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy jméno, 
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příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné 

číslo a dále adresu organizační složky umístěné v České republice; 

• předmět podnikání; 

• druh živnosti; 

• provozovna nebo provozovny; 

• doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny; 

• datum vzniku živnostenského oprávnění; 

• datum zahájení provozování živnosti; 

• pozastavení nebo přerušení provozování živnosti; 

• datum zániku živnostenského oprávnění; 

• provozování živnosti průmyslovým způsobem a údaje o rozsahu živnostenského 

oprávnění; 

• prohlášení a zrušení konkursu; 

• vstup právnické osoby do likvidace; 

• překážky provozování živnosti; 

• přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými 

správními orgány. 

 

Zápis musí být proveden do pěti pracovních dnů ode dne vydaní průkazu 

živnostenského oprávnění nebo jeho změny nebo do pěti dnů ode dne, kdy se o změně 

údaje vedeného v živnostenském rejstříku dozvěděl. 
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1.1.4. Výhody a nevýhody podnikání jako fyzická osoba1 

Právní forma podnikání jako fyzická osoba na základě živnostenského zákona či na 

základě zvláštního právního předpisu, má své výhody i nevýhody. 

Mezi výhody právní formy podnikání fyzické osoby patří: 

• při podnikání jako fyzická osoba je obvykle malé množství formálně - právních 

povinností; 

• tato forma podnikání je spojena s nízkými náklady na založení; 

• podnikatelskou činnost lze zahájit hned po ohlášení (v případě ohlašovací 

živnosti); 

• případné změny podnikání probíhají poměrně rychle, protože podnikatel se 

rozhoduje sám; 

• podnikatel nemá povinnost vložit minimální základní kapitál; 

• podnikatel se rozhoduje samostatně a neomezeně; 

• u tohoto podnikání je jednoduché přerušení či ukončení činnosti; 

• podnikatel má možnost zvolit si daňovou evidenci nebo účetnictví, podle toho 

co mu více vyhovuje; 

• podnikatel má možnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně 

z podnikání procentem; 

• podnikatel má možnost uplatnit nezdanitelné částky a jiné odpočitatelné položky 

při podávání přiznání k dani z příjmů; 

• podnikatel má také možnost využít osobu žijící ve společné domácnosti  

(například manželka), jako spolupracující osobu a přerozdělit na ni kromě 

pracovních povinností také část příjmů a výdajů z podnikání. 

 

Mezi nevýhody podnikající fyzické osoby patří: 

• podnikatel ručí celým svým majetkem, z čehož se mohou finanční problémy 

v podnikání projevit i v rodině podnikatele; 
                                                
1 Zpracováno dle literatury VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. (2008) 
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• na podnikatele jsou kladeny vysoké požadavky na odborné i ekonomické 

znalosti; 

• podnikatel může mít omezený přístup k bankovním úvěrům, protože může být 

jako samostatný podnikatel považován za méně důvěryhodného; 

• podnikatel může na okolí působit jako malý či nedůvěryhodný partner; 

• samostatný podnikatel nemá zajištěn trvalý příjem; 

• podnikatel musí platit ze zisku z podnikání odvody sociálního pojištění, při 

vysokém zisku jsou tedy i vysoké odvody; 

• podnikatel sám zvládne pouze omezený okruh zakázek (tuto nevýhodu může 

podnikatel omezit například tím, že přijme zaměstnance); 

• podnikatel si zpravidla nemůže dovolit zaměstnávat špičkové vědce, manažery 

či obchodníky. 

 

 

1.2 Charakteristika společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je jednou z nejmladších forem obchodních 

společností, pro svou poměrně jednoduchou a účelnou úpravu patří k nejrozšířenějším 

formám podnikání právnických osob. 

 

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou. Může vlastním jménem nabývat 

práv a zavazovat se, může být i účastníkem správního řízení. Lze ji založit jak za 

účelem podnikání, tak i za jiným účelem, například humanitární pomoc.  

 

Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti. V její právní 

úpravě se však objevují některé prvky společností osobních, a to například 

• určité omezené ručení společníků za závazky společnosti, 

• omezená převoditelnost obchodního podílu, 

• omezená možnost dědice obchodního podílu či právního nástupce společníka 

stát se společníkem. 
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Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci 

ručí za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů podle zápisu v obchodním 

rejstříku. Pro rozsah ručení není rozhodující, jakou část vkladů společníci skutečně 

splatili, ale jaká výše splacení je zapsána v obchodním rejstříku. 

 

Dokud nebylo zapsáno do obchodního rejstříku splacení všech vkladů, ručí společníci 

do výše rozdílu mezi základním kapitálem a sumou zapsaných splacených vkladů. 

Společníci ručí do doby, než je celkové splacení základního kapitálu zapsáno do 

obchodního rejstříku. Zaplacením z titulu ručení kterémukoli z věřitelů společnosti 

ručení společníka nezaniká, ani nesnižuje jeho rozsah. Tento princip je velmi důležitý 

z hlediska právních jistot třetích osob. Tyto osoby se mohou nahlédnutím do 

obchodního rejstříku přesvědčit, jaká část základního kapitálu je splacena.  

 

 

1.2.1 Vznik společnosti s ručením omezeným 

Vznik společnosti s ručením omezeným lze rozdělit do dvou etap 

• v první etapě dochází k založení společnosti, 

• ve druhé etapě dochází ke vzniku společnosti, a to zápisem do obchodního 

rejstříku. 

 

Jedním z předpokladů založení společnosti s ručením omezeným je vytvoření její 

obchodní firmy. Obchodní firma je povinnou náležitostí společenské smlouvy                

a zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným. Ze zásad, které je třeba 

dodržovat při tvorbě firmy, uvádí obchodní zákoník zásadu nezaměnitelnosti neboli 

výlučnosti. Firma, kromě toho, že nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele, 

nesmí ani působit klamavě. To znamená že nesmí vzbuzovat klamnou představu            

o podnikateli nebo předmětu podnikání. K posílení zásady nezaměnitelnosti firmy 

slouží i zákonné vyjádření, že k odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující 

právní formu. Rovněž se nepřipouští rozlišení dvou stejně znějících firem pouze jejich 

sídlem.  
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Zásadu jednotnosti lze vyjádřit tak, že podnikatel je povinen vyvíjet své podnikatelské 

aktivity pod jednou firmou, třebaže tyto činnosti provozuje v několika závodech, 

odštěpných závodech či v několika provozovnách. V případě, že podnikatel vyvíjí svou 

podnikatelskou činnost v odštěpném závodě, uvádí se za firmou dodatek, že jde              

o odštěpný závod.  

 

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. 

Provozovna musí být vždy označena firmou podnikatele. Může však mít název nebo 

jiné rozlišující označení, které může být připojeno k firmě, ale není součástí firmy.  

 

Firma nesmí narušovat obecnou mravnost. To znamená, že nesmí obsahovat například 

vulgární a dvojmyslná slova, fašistická označení a jiná. Forma musí vyhovovat               

i předpisům z oblasti průmyslového vlastnictví.  

 

Povinným dodatkem firmy právnických osob je dodatek právní formy. Přípustné znění 

dodatku, vyjadřujícího právní formu společnosti s ručením omezeným je „společnost 

s ručením omezeným“, „spol. s r.o.“, „s.r.o.“. Tato možná vyjádření dodatku právní 

formy jsou upravena v ustanovení §107 Obchodního zákoníku. 

 

Dodatek právní formy k firm ě obchodní společnosti je třeba považovat za dodatek 

povinný. Přesto, že obchodní zákoník dává zakladatelům na výběr jeden ze tří dodatků, 

je třeba dbát na užívání firmy společnosti v právních vztazích tak, jak je uvedena 

v zakladatelském dokumentu a zapsána v obchodním rejstříku, včetně přesného znění 

dodatku.  

 

Nepřesné či neúplné označení firmy v právních vztazích by mohlo v některých 

případech, podle konkrétního posouzení, vést až prohlášení právního úkonu za neplatný. 

Pokud se označení obchodní firmy liší pouze dodatkem právní formy a podnikatele lze 

ztotožnit podle jiných znaků, například podle identifikačního čísla, sídla, jednajících 

statutárních orgánů a jiných, nebude zpravidla právní úkon učiněný pod nepřesnou 

firmou spočívající v nepřesném označení dodatku, považován za právní úkon neplatný.  
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� Založení společnosti 

Společnost s ručením omezeným je možno založit zakladatelskou listinou, pokud 

společnost zakládá jediný zakladatel, nebo společenskou smlouvou pokud je zakladatelů 

více. Ať již listina nebo smlouva, obě jsou základním a jedním z nejdůležitějších prvků 

vedoucích ke vzniku společnosti s ručením omezeným 

 

A. Zakladatelská smlouva 

Zakladatelskou listinu sepisuje notář na žádost jediného zakladatele společnosti 

s ručením omezeným, a to formou notářského zápisu podle § 62 a následující 

Notářského řádu, to je zápisu o právním úkonu. Jménem společníka, právnické osoby, 

podepisuje smlouvu statutární orgán, popřípadě člen statutárního orgánu oprávněný 

jednat jménem právnické osoby anebo zmocněnec. 

Zmocněnec společníka může být osoba fyzická nebo osoba právnická. Jestliže je 

zmocněncem právnická osoba, podepisuje smlouvu její statutární orgán, které tento 

orgán udělí plnou moc.  

Zakladatelská listina musí obsahovat nejméně podstatné náležitosti předepsané pro 

společenskou smlouvu, může obsahovat i další části, podle vůle zakladatele. Stejně jako 

společenská smlouva, může i zakladatelská listina určit vydání stanov. 

 

B. Společenská smlouva 

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným musí mít formu notářského 

zápisu, a to zápisu podle § 62 a následující Notářské řádu, to je zápisu o právním úkonu. 

Společníci – fyzické osoby podepisují smlouvu osobně nebo ji podepisují jejich 

zmocněnci. 

Jménem společníků – právnických osob podepisuje smlouvu statutární orgán, 

popřípadě člen statutárního orgánu oprávněný jednat jménem právnické osoby anebo 

zmocněnec. 

Obchodní zákoník výslovně upravuje možnost zařazení některých dalších náležitostí   

do společenské smlouvy, tyto náležitosti však již nejsou povinnými náležitostmi.  
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Obchodní zákoník neukládá společnosti s ručením omezeným povinnost přijmout 

stanovy. Společníci však mohou o jejich přijetí rozhodnout ve společenské smlouvě. 

Stanovy slouží k úpravě vnitřní organizace společnosti a podrobnější úpravě 

společnosti. 

 

� Úkony před vznikem společnosti 

Ještě před vznikem společnosti je nezbytné učinit některé úkony, směřující ke vzniku 

společnosti. Patří sem zejména 

• úkony směřující k získání živnostenského či jiného oprávnění k podnikatelské 

činnosti, 

• úkony směřující k zápisu společnosti do obchodního rejstříku, 

• úkony zajišťující společnosti sídlo a některé další.  

Pokud jde o mechanizmus přechodu závazků převzatých jménem společnosti na 

společnost po jejím vzniku, obchodní zákoník obecně stanoví jako podmínku tohoto 

přechodu, že příslušný orgán společnosti, kterým je u společnosti s ručením omezeným 

valná hromada, takové jednání do tří měsíců od vzniku schválí. Zákon pak stanoví 

nevyvratitelnou právní domněnku, že z takto schválených jednání byla společnost 

zavázána od počátku. Schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím 

vznikem poté, co uplynula stanovená tříměsíční lhůta, již totiž nemá účinky přechodu 

závazků na společnost a z jednání takto učiněných zůstávají zavázány osoby, které 

jménem společnosti před jejím vznikem jednaly. 

Jednatelům společnosti pak obchodní zákoník ukládá povinnost bez zbytečného odkladu 

po schválení jednání učiněných před vznikem společnosti oznámit to účastníkům 

závazkových vztahů vzniklých z těchto jednání. 

Zvláštní úpravu jednání ve věcech souvisejících se vznikem společnosti stanoví 

obchodní zákoník pro podání návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným do 

obchodního rejstříku. Jménem společnosti s ručením omezeným podepisují návrh na 

zápis společnosti všichni jednatelé.  
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Navrhovatel zápisu do obchodního rejstříku je také povinen prokázat, že nejpozději 

dnem zápisu mu vznikne živnostenské či jiné oprávnění k činnosti2, která má být jako 

předmět podnikání zapsána do obchodního rejstříku.  

 

 

1.2.2 Vymezení specifických charakteristik společnosti s ručením omezeným 

V této kapitole jsem specifikovala několik základních pojmů, které je nutno znát při 

zakládání společnosti s ručením omezeným. Tyto pojmy musí mít každý, kdo chce 

zakládat společnost s ručením omezeným na paměti a vědět, jak a co je po něm 

požadováno. 

 

� Základní kapitál 

Základní obchodní kapitál společnosti definuje obchodní zákoník jako „peněžní 

vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního 

kapitálu společnosti“. Základní kapitál musí být vyjádřen v jednotkách české měny. 

Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu společnosti s ručením omezeným a jeho 

výše se zapisuje do obchodního rejstříku. Zápis výše základního kapitálu do obchodního 

rejstříku je konstitutivním zápisem (ke zvýšení či snížení základního kapitálu dochází až 

ke dni zápisu jeho zvýšení či snížení do obchodního rejstříku).  

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je stanoven v minimální výši 

200 000 Kč. Nejméně tuto výši základního kapitálu musí mít společnost při svém 

vzniku a po celou dobu jejího trvání nesmí její základní kapitál klesnout pod tuto 

minimální hranici. Pokles základního kapitálu společnosti s ručením omezeným pod 

200 000,- Kč může být  důvodem pro zrušení společnosti soudem.  

Výše základního kapitálu každé společnosti s ručením omezeným je určena součtem 

hodnot peněžitých i nepeněžitých vkladů, které společníci vložili do základního 

kapitálu společnosti při jejím založení, popřípadě při zvýšení základního kapitálu. 

Určení výše základního kapitálu je podstatnou náležitostí společenské smlouvy a k její 

změně může dojít pouze v důsledku zvýšení či snížení základního kapitálu. Společenská 
                                                
2 Průkazem živnostenského oprávnění se rozumí ve smyslu živnostenského zákona buď živnostenský list 
nebo koncesní listina vydaná příslušným živnostenským úřadem a průkazem jiné podnikatelské činnosti 
pak oprávnění vydané příslušným orgánem podle zvláštních předpisů. 
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smlouva či zakladatelská listina se pak co do určení výše základního kapitálu mění ke 

dni zápisu zvýšení či snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bez toho, že 

by společníci museli rozhodnout o změně společenské smlouvy či listiny. 

Základní kapitál se skládá z vkladů jednotlivých společníků. Výše vkladu každého 

společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. Tato podmínka musí být splněna i v případě, 

že k dosažení minimální předepsané hodnoty základního kapitálu postačuje menší 

hodnota vkladu. Hodnota vkladu každého společníka musí být uvedena ve společenské 

smlouvě či zakladatelské listině. Uvedení těchto hodnot je další podstatnou náležitostí 

společenské smlouvy.  

Každý společník se může podílet na založení společnosti pouze jedním vkladem. 

Vklady společníků do společnosti však nemusejí být stejné. Horní hranici výše vkladu 

zákon nestanoví.  

Celková výše všech vkladů společníků musí souhlasit s výší základního kapitálu 

společnosti. Pro společnost s ručením omezeným je povinnost stanovit hodnotu 

nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce, což je osoba zapsaná v seznamu 

znalců a oprávněná ke zpracování takového posudku. 

 

A. Splácení vkladů  

Všechny nepeněžité vklady do společnosti s ručením omezeným musí být splaceny před 

podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku anebo před podáním 

návrhu na zápis zvýšení jejího základního kapitálu. Před tímto zápisem také musí být 

splacena nejméně zákonem určená část peněžitých vkladů. Celková výše splacených 

peněžitých vkladů musí činit alespoň 100 000 Kč.  

 

B. Povinnost splatit vklad 

Základní povinností každého společníka je povinnost splatit vklad, který se zavázal 

vložit do základního kapitálu společnosti. Lhůtu pro splacení vkladů určuje společenská 

smlouva, zakladatelská listina i obchodní zákoník. Vždy po splacení části vkladu 

některého společníka musejí jednatelé podat návrh na zápis odpovídající změny           

do obchodního rejstříku.  
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Splnění této povinnosti je velmi důležité vzhledem k tomu, že společníci ručí                

za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů podle stavu zápisu v obchodním 

rejstříku.  

 

� Sbírka listin 

Sbírka listin je součástí obchodního rejstříku a je stejně jako obchodní rejstřík ovládána 

principem publicity, to znamená, že každý má právo do sbírky listin nahlížet, požádat   

o úředně ověřený částečný nebo úplný opis listiny uložený ve sbírce listin.  

Listiny ukládané ve sbírce listin uchovává rejstříkový soud3 pouze v elektronické 

podobě; to neplatí, pokud to charakter listiny neumožňuje.  

V příloze číslo 1 je uveden přehled listin, které jsou povinně ukládány ve sbírce listin    

u společnosti s ručením omezeným. 

 

� Práva k řízení společnosti a ke kontrole její činnosti 

Společníci společnosti s ručením omezeným jako společnosti kapitálové, neřídí 

společnost přímo, jako společníci osobních společností, ale prostřednictvím příslušného 

orgánu. Tímto orgánem je valná hromada. Obchodní zákoník však připouští                    

i rozhodování společníků mimo valnou hromadu. 

 

� Právo podílet se na zisku společnosti 

Způsob rozdělování zisku a podíly jednotlivých společníků na zisku stanoví zpravidla 

společenská smlouva nebo zakladatelská listina. Pro případ že společenská smlouva 

rozdělování zisku neupravuje, určuje způsob rozdělování obchodní zákoník. 

Obchodní zákoník bere při určení způsobu rozdělení zisku mezi společníky za základní 

kritérium poměr obchodních podílů společníků – zisk se rozděluje mezi společníky 

v poměru odpovídajícím tomuto poměru. Společenská smlouva však může  poměr 

                                                
3 Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy. K řízení ve věcech obchodního rejstříku je příslušný soud, 
v jehož obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis v rejstříku týká, to znamená v jehož obvodu je obecný 
soud společnosti s ručením omezeným. Věcně příslušným je krajský soud, jehož obvodu je obecný soud 
fyzické nebo právnické osoby podnikatele, které se zápis týká, v našem případě se to týká společnosti 
s ručením omezeným. 
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podílů společníků na zisku změnit, to znamená, že může přiznat některému či některým 

společníkům větší nebo menší podíl. 

 

� Vrácení vkladu 

Obchodní zákoník výslovně zakazuje vrácení vkladu společníkům po dobu trvání 

společnosti. Za vrácení vkladu se však nepovažují platby poskytnuté společníkům        

při snížení základního kapitálu, ani výplata vypořádacího podílu při zániku účasti 

společníka ve společnosti či výplata podílu na likvidačním zůstatku.  

 

� Tvorba rezervního fondu 

Společnost s ručením omezeným musí vytvořit rezervní fond v době a ve výši určené   

ve společenské smlouvě, popřípadě zakladatelské listině. Pokud není rezervní fond 

vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej ze zisku              

po zdanění vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk po zdanění 

vytvoří.  

Rezervní fond musí být vytvořen nejméně ve výši deset procent ze zisku po zdanění, 

avšak ne více než pět procent hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond                      

se každoročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě, zakladatelské listině 

či ve stanovách, nejméně však o pět procent ze zisku po zdanění, a to až do dosažení 

výše určené ve společenské smlouvě, zakladatelské listině či ve stanovách, nejméně 

však do výše deseti procent základního kapitálu.  

Prostředky rezervního fondu jsou účelově vázány a lze je v rozsahu, ve kterém je 

rezervní fond vytvářen podle obchodního zákoníku povinně, použít pouze ke krytí ztrát 

společnosti.  

 

 

1.2.3 Orgány společnosti s ručením omezeným 

Povinně zřizovanými orgány společnosti s ručením omezeným jsou valná hromada          

a jeden nebo několik jednatelů. Na zřízení dalších orgánů se mohou společníci 

dohodnout ve společenské smlouvě nebo o něm může rozhodnout jediný zakladatel 

v zakladatelské listině. 
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Společnost může s jednateli či členy dozorčí rady uzavřít smlouvu o výkonu funkce, 

tato smlouva musí mít písemnou formu  a musí ji schválit valná hromada. Základní 

práva a povinnosti společnosti a jejích orgánů či členů orgánů by měly být upraveny ve 

společenské smlouvě. 

 

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada společníků. 

Do působnosti valné hromady patří například:  

• schvalování stanov a jejich změn, 

• rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 

• rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu. 

 

Společnost s ručením omezeným povinně ustavuje jednoho nebo několik jednatelů. 

Údaje o jednatelích se zapisují do obchodního rejstříku. Na jednatele se ze zákona 

vztahuje zákaz konkurence. 

 

Počet jednatelů musí být zcela jednoznačně určen ve společenské smlouvě. Má-li 

společnost více jednatelů, je každý z nich oprávněn jednat jménem společnosti 

samostatně. Společenská smlouva nebo stanovy však mohou určit, že všichni jednatelé 

musí jednat společně, nebo může stanovit, že musí jednat společně alespoň někteří 

jednatelé a to buď vždy, nebo aspoň v některých věcech.  

 

Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob.  

Jednatelem může být i zaměstnanec společnosti s ručením omezeným, ale jen tehdy, 

jestliže s ním společnost uzavřela pracovní smlouvu na jiný druh práce než na výkon 

funkce jednatele.  

 

Ti jednatelé, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu své 

působnosti škodu, za ni odpovídají společně a nerozdílně. Rozsah ručení je omezen 

rozsahem povinnosti jednatelů k náhradě škody. Ručení jednatele zaniká, jakmile 

způsobenou škodu uhradí. 
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Obchodní zákoník neurčuje povinnost společnosti s ručením omezeným zřídit dozorčí 

radu. Rozhodnutí o jejím zřízení je plně v kompetenci společníků. Pro případ, že se 

dozorčí rada zřizuje, obsahuje obchodní zákoník její základní úpravu. Jestliže 

společnost zřídila dozorčí radu, zapisují se údaje o jejích členech do obchodního 

rejstříku. Na členy dozorčí rady se ze zákona vztahuje zákaz konkurence.  

 

Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při 

výkonu své působnosti škodu, za ni odpovídají společně a nerozdílně. Členové dozorčí 

rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, 

jen je-li tento pokyn v rozporu s právními předpisy.  

 

Zákaz konkurence pro společnost s ručením omezeným formuluje obchodní zákoník    

a týká se jednatelů a členů dozorčí rady. Tyto osoby nesmějí například: 

• zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 

• účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společníci s neomezeným ručením. 

 

Rozsah „zakázaných činností“ může společenská smlouva rozšířit. 

 

 

1.2.4 Výhody a nevýhody podnikání společnosti s ručením omezeným4 

Právní forma podnikání jako společnost s ručením omezeným má své výhody i 

nevýhody. 

Mezi výhody právní formy podnikání společnosti s ručením omezeným je možné 

zařadit: 

• ve společnosti je omezené ručení společníků; 

• společník ve společnosti ručí za závazky společnosti do výše souhrnu všech 

nesplacených vkladů všech společníků; 

• společník má možnost vložit do společnosti i nepeněžitý vklad; 

                                                
4 Zpracováno dle literatury VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. (2008) 
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• společník může vklad společnosti splatit ve lhůtě až pěti let; 

• podíly na zisku, které jsou vyplacené společníkům – fyzickým osobám 

nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění; 

• polovinu daně sražené z vyplácených podílů na zisku lze uplatnit jako slevu      

na dani společnosti; 

• na některé zákazníky může společnost s ručením omezeným působit 

profesionálněji a důvěryhodněji než fyzická osoba. 

 

Mezi nevýhody právní formy podnikání společnosti s ručením omezeným patří: 

• při zakládání společnosti jediným zakladatelem je povinné splatit celý základní 

kapitál ve výši 200 000 Kč při založení společnosti, přičemž tento vklad nesmí 

mít nepeněžitou povahu; 

• při založení a chodu společnosti je více administrativy, a to například sepsání 

zakladatelské listiny, zažádání o vydání živnostenského oprávnění a zápis do 

obchodního rejstříku; 

• společnost může být v očích obchodních partnerů s ohledem na ručení méně 

důvěryhodná než osobní obchodní společnosti či akciové společnosti; 

• společník svůj zisk zdaňuje ve dvou stupních, nejdříve daň odvede společnost 

(daň z příjmu právnických osob) a poté je zdaněn jeho podíl na zisku (daň 

z příjmu fyzických osob); 

• společnost s ručením omezeným je povinna vést účetnictví; 

• společnost musí nutně a na základě ustanovení obchodního zákoníku ustanovit 

jednatele. 
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2 Charakteristika fyzické osoby – živnostníka 

 

Pan Martin Cibula, Ing. je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského 

oprávnění od 12. ledna 2000, u živnostenského úřadu je veden pod identifikačním 

číslem 68755805.  

 

Živnost zapsaná v živnostenském rejstříku se týká: 

• zpracování dat, 

• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti, 

• specializovaný maloobchod se smíšeným zbožím, 

� od 27. července 2007 - výpočetní technikou a kancelářskými stroji 

• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. 

� od 27. července 2007 – poskytování užití software 

� od 27. července 2007 – implementace software 

� od 27. července 2007 – pronájem software 

� od 27. července 2007 – rozmnožování počítačových programů 

� od 27. července 2007 – poradenství v oblasti software 

� od 27. července 2007 – poradenství v oblasti hardware 

� od 27. července 2007 – poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí 

 

Na internetových stránkách pana Cibuly (www.pocitacesnadno.cz) jsou podrobněji 

vysvětleny oblasti, ve kterých se pohybuje a služby, které je schopen zajistit. Jedná se o 

IT outsourcing, síťové služby, PC služby, prodej, počítačové kurzy, internet, 

programování, prospektové materiály. 
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Pan Cibula v současné době provádí: 

• IT outsourcing pro společnost ASIO, spol. s r.o. 

• služby spojené s internetem provádí pro společnosti  

� Lentus agilis, spol. s r.o.,  

� Aquaimpex s.r.o.,  

� Výuka angličtiny - Mgr. Sylva Pekárková,  

� Pedagogicko-psychologická poradna Boskovice  

� Včelpo, spol. s r.o. 

• počítačové služby provádí pro společnosti  

� Authentica, spol. s r.o.,  

� ELKAHAS, Včelpo, spol. s r.o. 

• počítačové kurzy organizuje ve společnostech  

� Patria Kobylí a.s.,  

� ApS s.r.o.,  

� GOPAS a.s. 

• programování provádí ve společnosti DOPING (dopravní inženýrství) 

 

 

Pan Cibula se rozhodl pro změnu právní formy podnikání na společnost s ručením 

omezeným. Hlavním důvodem je, že v podnikání jako fyzická osoba již dosahoval 

velmi vysokých zisků, a proto by případná ztráta při špatně zvolené zakázce mohla mít 

katastrofální následky na jeho rodinu.  

 

Také se mu začaly přibývat zakázky, a proto pro něj byla volba změny právní formy 

podnikání ideálním řešením.  

 



 31 

V tabulce č. 1 jsou vyčísleny příjmy a výdaje pana Cibuly od počátku jeho podnikání do 

roku 2007. Jak je z tabulky patrné, příjmy i výdaje se od počátku podnikání postupně 

zvyšovaly.  

 

 

ROK PŘÍJMY (K č) VÝDAJE (K č) 
ZISK PŘED 

ZDANĚNÍM (K č) 

2000 162 208 40 552 121 656 

2001 227 975 60 308 167 667 

2002 223 595 110 809 112 786 

2003 240 496 171 779 68 717 

2004 282 360 203 153 79 207 

2005 346 473 339 862 6 611 

2006 320 833 318 928 1 905 

2007 486 673 457 274 29 399 

 
Tabulka 1: Příjmy a výdaje z podnikání pana Cibuly v letech 2000 až 2007 5 
 

 

 

                                                
5 Zdroj: Čerpáno z interních strojů pana Cibuly 
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Graf 1: Příjmy a výdaje z podnikání pana Cibuly 6 
 

Příjmů dosahoval pan Cibula poskytování služeb v rámci IT outsourcingu, 

počítačovými službami a počítačovými kurzy, které prováděl u různých firem, ke 

kterým byl smluvně vázán. Zároveň s tím se však panu Cibulovi zvyšovaly náklady na 

dopravu, administrativu a také na materiál, který potřeboval k zajištění svého podnikání.  

 

Od počátku svého podnikání podával pan Cibula přiznání k dani silniční. Ke svým 

klientům se pan Cibula dopravuje vlastním vozidlem, které používá i pro své soukromé 

účely. Od počátku svého podnikání si proto vede knihu jízd a do nákladů si dává pouze 

jízdy spojené se svým podnikáním. Dále se v roce 2005 pan Cibula stal také plátcem 

daně z přidané hodnoty. Jak je z tabulky patrné, v této době se panu Cibulovi velmi 

zvedly náklady. Tím panu Cibulovi stouply náklady nad zákonem stanovený limit 

1 000 000,- Kč, a  proto se ze zákona stal plátcem daně z přidané hodnoty.  

  

                                                
6 Zdroj: Čerpáno z interních strojů pana Cibuly 
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3 Návrh na postup změny právní formy podnikání 

 

V této kapitole je podrobně popsán postup a jednotlivé kroky, které musí pan Cibula 

učinit, aby změnil svou právní formu podnikání. Kroky jsou popsány postupně, jak jdou 

za sebou a jak je musí pan Cibula dodržet, aby byla změna právní formy úspěšná           

a platná. 

 

Pro své podnikání si pan Cibula zvolil změnu právní formy podnikání na společnost 

s ručením omezeným. Protože pan Cibula podniká sám a také chce společnost s ručením 

omezeným sám zakládat, je pro něj nereálné splnit podmínky, které jsou požadovány při 

zakládání jiných obchodních společností.  

 

Při zakládání akciové společnosti, musí společnost založit jedna právnická osoba, nebo 

dvě a více fyzických osob základní kapitál tvoří 2 000 000 Kč bez upisování akcií nebo 

základní kapitál 20 000 000 Kč při upisování akcií.  

 

Při zakládání veřejné obchodní společnosti, jsou potřeba alespoň dvě osoby 

podnikající pod stejnou obchodní značkou, ale není zde potřeba základního kapitálu.  

 

Při zakládání komanditní společnosti jsou potřeba minimálně dva zakladatelé, jeden 

komplementář a jeden komanditista. Vklad do společnosti je minimálně 5 000 Kč            

a vkládají jej komanditisté. Komanditista ručí u komanditní společnosti pouze do výše 

nesplaceného vkladu a komplementář ručí celým svým majetkem 

 

Podmínky, které jsou potřeba při zakládání akciové společnosti, veřejné obchodní 

společnosti a komanditní společnosti pan Cibula nesplňuje, nemůže proto založit 

žádnou z těchto obchodních společností.  

 

Z tohoto pohledu se jeví rozhodnutí pana Cibuly založit společnost s ručením 

omezeným jako nejvíce optimální, pokud chce společnost založit sám. Při zakládání 

společnosti s ručením omezeným, je totiž možné tuto společnost založit jako jediný 

zakladatel, přičemž maximální počet zakladatelů je potom 50. 



 34 

Nedílnou součástí každého podnikatelského plánu je i finanční zajištění plánovaných 

podnikatelských aktivit. Výše počátečního kapitálového vkladu souvisí i se zvolenou 

právní formou podnikání. Nejjednodušší, z pohledu kapitálového vkladu, je založení 

těch forem podnikání, kde je neomezené ručení. Není zde totiž zákonem stanovena výše 

kapitálového vkladu. Naopak u kapitálových obchodních společností, jako jsou 

společnost s ručením omezeným či akciová společnost, se musí počítat se složením 

stanovené výše kapitálu. 

 

 K financování rozjezdu obchodní společnosti je možné použít celou řadu různých 

druhů a forem zdrojů financí. Zdroje se dají rozdělit na vlastní a cizí. Vlastní zdroje je 

možné rozdělit ještě na interní a externí. Mezi zdroje vlastní se dají zařadit vklady 

vlastníků, zisky a odpisy majetku, mezi zdroje cizí pak úvěry, případně půjčky, leasing, 

faktoring a forfaiting, franchizing, různé druhy dotací a rizikový kapitál, dluhopisy či 

tiché společenství.  

 

Většina společností a podnikatelů se na začátku svého podnikání potýká s problémem 

nedostatku vlastního kapitálu. Vlastní kapitál by měl tvořit základ financování každého 

podnikání. Mezi vlastní zdroje patří základní kapitál, zisk, odpisy či tržby z prodeje 

majetku.  

 

Cizí zdroje financování umožňují každé společnosti či podnikateli rozsáhlejší  

a efektivnější rozvoj, který přispívá k tvorbě zisku. Ten může být následně používán 

jako vlastní zdroj financování. Problém by mohl být, že větší využívání cizích zdrojů 

vede k růstu nákladů na ně a také k růstu závislosti na jiných fyzických či právnických 

osobách a tím i k omezení možnosti vlastního rozhodování o společnosti. 
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1 krok: Založení společnosti s ručením omezeným 

Prvním krokem k založení společnosti s ručením omezeným je sepsání zakladatelské 

listiny nebo společenské smlouvy. Zakladatelská listina nebo společenská smlouva 

bude sepsána u notáře, formou notářského zápisu.  

 

Jak již bylo řečeno, pan Cibula zakládá společnost sám a tudíž si u notáře nechá sepsat 

zakladatelskou listinu a zároveň si nechá vyhotovit dostatečný počet kopií stejnopisů  

a opisů. 

 

Notářský zápis včetně potřebného počtu kopií vyhotoví notář v ceně od 5 000 Kč.  

Cena se ovšem může u jednotlivých notářů lišit a to nejen za sepsání zakladatelské 

listiny, ale i za vyhotovení potřebného počtu kopií stejnopisů nebo pouze opisů.  

 

Zakladatelskou listinu je nutno předložit do obchodního rejstříku a je tudíž potřebné mít 

u sebe více kopií zakladatelské listiny.  

 

V zakladatelské listině musí být uvedeno i sídlo společnosti, kterým bude bydliště pana 

Cibuly, Brno – Lesná, jelikož většina činností, na které má pan Cibula živnostenské 

oprávnění  se provádí na pracovištích subjektů, které požadují od pana Cibuly služby. 

Pro zbývající činnosti se dají pronajmou externí prostory, kdykoli to bude potřeba. Není 

tedy nutné, aby si pro své podnikání pan Cibula kupoval či pronajímal externí prostory 

dlouhodoběji.  

 

V příloze číslo 2 je uvedena zakladatelská listina pana Cibuly. Tuto zakladatelskou 

listinu jsem zpracovala jako vzor, kterým se pan Cibula může řídit při sepsání 

zakladatelské listiny u notáře. 

 

Název společnosti (obchodní firma) bude IT consultancy spol. s r.o., aby přesněji 

charakterizoval činnost zakládané společnosti. 

 

Jelikož je společnost zakládána jediným zakladatelem panem Cibulou, bude pan Cibula 

i jediným jednatelem. 
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Mezi založením a vznikem nemá ještě společnost právní subjektivitu, a proto všechny 

kroky, které v této době pan Cibula udělá a které budou souviset se založením 

společnosti, musejí být po založení společnosti společností schváleny a převzaty. Jinak  

bude za všechny provedené kroky až do jejich ukončení ručit pan Cibula jako fyzická 

osoba. Tyto kroky musejí být společností převzaty do tří měsíců od vzniku společnosti. 

 

 

2. krok: Základní kapitál 

Dalším krokem při založení společnosti je splacení základního kapitálu, který v České 

republice činí 200 000 Kč. Při zakládání společnosti s ručením omezeným jediným 

zakladatelem je nutno tento základní kapitál splatit celý před zápisem společnosti do 

obchodního rejstříku. 

 

Zakladatelská listina stanoví, jakým způsobem bude vložen vklad do společnosti, a to      

buď hotovostně, nebo materiálově. Dále zakladatelská listina určí správce vkladu, který 

bude spravovat vklad do vzniku společnosti. 

 

Na vklad nebude čerpán úvěr, jelikož pan Cibula má dostatečné prostředky z podnikání, 

které provozoval jako fyzická osoba. Z tohoto plyne, že základní kapitál společnosti 

bude vložen hotovostně.  Zároveň bude pan Cibula i správcem tohoto vkladu. 

 

Pan Cibula bude svůj základní kapitál do společnosti vkládat na bankovní účet, který 

byl pro tento účel zvláště založen. 

 

Při podávání návrhu na zápis do obchodního rejstříku je potřeba dodat i potvrzení  

o složení vkladu a jeho výši na bankovní účet. Banka, u níž je účet zřízen, na požádání 

vydá potvrzení o složení vkladů a jejich výši. K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka 

předložení zakladatelské listiny. 
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3. krok: Získání živnostenského oprávnění 

Dále pan Cibula bude muset získat živnostenské oprávnění pro své podnikání jako 

právnická osoba. Živnostenské oprávnění, o které bude pan Cibula žádat, bude totožné 

s živnostenským oprávněním, které měl již jako fyzická osoba, a to : 

• zpracování dat, 

• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti, 

• specializovaný maloobchod se smíšeným zbožím, 

• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. 

 

Ohlášení živnosti provede už jako právnická osoba místně příslušnému 

živnostenskému úřadu, kterým je v tomto případě Živnostenský úřad města Brna. 

Živnostenský úřad je povinen vystavit živnostenský list do 15 dnů od doručení ohlášení, 

pokud podnikatel splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a netrvá-li překážka 

provozování živnosti. 

 

Za vydání živnostenského listu je stanoven správní poplatek 1 000 Kč za každou 

jednotlivou živnost a musí být zaplacen před podáním ohlášení živnosti. 

 

Jako nutné přílohy pro zápis do živnostenského rejstříku bude pan Cibula muset 

předložit: 

• doklad o zaplacení správního poplatku 4 000 Kč za čtyři ohlašované živnosti, 

• doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena. 

 

Na žádost zakladatelů, oprávněných podat návrh na zápis právnické osoby                   

do obchodního rejstříku, vydá živnostenský úřad živnostenský list před zápisem           

do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena.  
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Těmto právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního 

rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení živnostenského listu 

nebo není-li návrhu vyhověno, musí živnostenský list neprodleně vrátit. Platnost 

živnostenského listu nesplněním uvedených podmínek zaniká. 

 

Jakmile bude pan Cibula zapsán do Obchodního rejstříku jako právnická osoba, musí si 

na živnostenském úřadě zažádat o vyhotovení čistopisů živnostenských listů s uvedením 

identifikačního čísla, které mu bylo po zapsání do Obchodního rejstříku uděleno. 

 

 

4. krok: Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do Obchodního 

rejstříku 

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku musí být podán u příslušného Rejstříkového 

soudu, kterým je Krajský soud v Brně, a to do 90 od založení společnosti. Při  návrhu na 

zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být uhrazen poplatek 5 000 Kč. Návrh 

musí být podepsán jednatelem a podpis musí být úředně ověřen. 

 

Jako povinné přílohy se musí k návrhu přiložit : 

• zakladatelská listina ve dvojím vyhotovení, 

• ověřené kopie živnostenského oprávnění na všechny předměty podnikání, 

• nájemní smlouvu a výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující 

nájemní právo k prostorám, do nichž pan Cibula umístí sídlo své společnosti, 

• dokument o splnění vkladové povinnosti, 

• výpis z Rejstříku trestů pro jednatele ne starší 3 měsíců, 

• čestné prohlášení jednatele, že je plně způsobilí k právním úkonům, 

• čestné prohlášení jednatele, že splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 

zákona 455/1991 Sb. Živnostenské podnikání, 

• čestné prohlášení jednatele, že splňuje podmínky podle § 381 zákona 513/1991 

Sb., Obchodní zákoník. 
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Pro veškeré návrhy do obchodního rejstříku jsou předepsány oficiální formuláře. 

V případě, že rejstříkový soud zjistí formální chyby v návrhu na zápis společnosti, 

vyžádá si opravu nebo doplnění tohoto návrhu. Po zápisu společnosti do Obchodního 

rejstříku, jí bude do sídla společnosti zasláno od rejstříkového soudu Rozhodnutí            

o zápisu. Skutečnosti zapsané v rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne jejich 

zveřejnění. 

 

Dnem kdy je společnost s ručením omezeným zapsána do Obchodního rejstříku, 

zároveň společnost vzniká a stává se tak právnickou osobou se způsobilostí k právním 

úkonům. Ode dne vzniku má společnost povinnost vést účetnictví. Účetnictví povede 

panu Cibulovi externí společnost, kterou si pro tuto činnost najme. 

 

V příloze číslo 3 je uveden návrh na zápis do Obchodního rejstříku. 

 

 

5. krok: Registrace společnosti s ručením omezeným u dalších institucí 

Společnost se musí do osmi dnů od vzniku zaregistrovat na České správě sociálního 

zabezpečení, za účelem platby pojistného na sociální, důchodové a nemocenské 

pojištění. Pan Cibula také musí oznámit své zdravotní pojišťovně, že začal podnikat 

jako společnost s ručením mezeným. 

 

Společnost se také musí do třiceti dní zaregistrovat na místně příslušném Finančním 

úřadu, kterým je pro pana Cibulu Finanční úřad Brno III. 

 

Registrace společnosti k dani z příjmů a k dani silniční u finančního úřadu se provede 

na základě Přihlášky k registraci, vydávané finančním úřadem. Dále se společnost 

zaregistruje i k plátcovství daně z přidané hodnoty. Pro tuto registraci je také zvláštní 

formulář.  
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K Přihlášce k registraci je dále nutno připojit většinou tyto doklady: 

• kopie výpisu z obchodního rejstříku, 

• kopie rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu do obchodního rejstříku, 

• kopie smlouvy s bankou o zřízení a vedení bankovního účtu, 

• kopie všech živnostenských listů nebo koncesí. 

 

Existuje zde i zpětná kontrola splnění těchto povinností, protože živnostenský úřad má 

ze zákona povinnost sdělit údaje o živnosti a podnikateli správci daně, Českému 

statistickému úřadu, úřadu práce, České správě sociálního zabezpečení a organizaci 

vedoucí registr všech pojištěnců zdravotního pojištění. 

 

Po úspěšném vyřízení přihlášky společnost obdrží Osvědčení o registraci.  

 

Po zaregistrování se k dani z přidané hodnoty obdrží pan Cibula daňové identifikační 

číslo, které bude používat při komunikaci s finančním úřadem. 

 

Veškeré změny, které by se vyskytly v registraci, musí pan Cibula do 15 dnů nahlásit  

a musí k tomu předložit originál Osvědčení o registraci. Předkládat jej musí i v případě 

registrace další daně.  

 

Za nesplnění registrační povinnosti by mohl finanční úřad panu Cibulovi vyměřit 

pokutu, která by mohla dosáhnout až 2 000 000Kč.  

 

 

3.1 Další možnosti registrace 

V současné době se již dají různé druhy formulářů podat i v elektronické podobě. Tuto 

možnost nabízí Centrální registrační místo a tento jednotný formulář se nazývá 

Jednotný registrační formulář. Centrální registrační místa působí při obecních 

živnostenských úřadech po celé České republice.  

 



 41 

Formuláře v elektronické podobě se dají podat pro 

• živnostenské úřady, 

• finanční úřady, 

• Českou správu sociálního zabezpečení, 

• úřady práce, 

• zdravotní pojišťovny. 

 

Formulář si podnikatelé mohou stáhnout na internetových stránkách Ministerstva 

průmyslu a obchodu.  

 

Pomocí Jednotného registračního formuláře je možnost registrovat se, případně podat 

přihlášky do evidencí: 

1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu 

• Ohlášení živnosti  

• Žádost o koncesi  

• Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského 

zákona  

• Žádost o zrušení živnostenského oprávnění  

• Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně  

• Oznámení o přerušení provozování živnosti  

• Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na 

kterou bylo provozování živnosti přerušeno  

2. Ve vztahu k finančnímu úřadu 

• Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob/ právnických osob  

• Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty  

• Přihláška k dani z nemovitosti  

• Přihláška k dani silniční  
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• Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny  

• Přihláška k registraci - odštěpné závody a provozovny  

• Přihláška k dani z příjmů jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti  

a funkčních požitků, daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně  

a zajišťující daň  

3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení 

• Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ  

• Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ  

4. Ve vztahu k úřadu práce 

• Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak 

PO)  

5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně 

• Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné 

činnosti  

 

Hlavním důvodem pro zřízení tohoto jednotného formuláře, bylo zdlouhavé 

vyřizování na úřadech. Začínající podnikatelé museli totiž často při zahájení podnikání 

vyplňovat postupně několik různých formulářů ne několika úřadech. Tyto formuláře 

často obsahovali i několikrát ty stejné údaje. 

 

 

Ready-made 

Společnost s ručením omezeným se dá založit také „na klíč“. To znamená, že vlastník si 

koupí již hotovou společnost. V České republice existují specializované společnosti, 

které se zabývají tím, že zakládají společnosti a následně je prodávají finálním 

zákazníkům.  

Tyto společnosti jsou již zapsané v Obchodním rejstříku a mají splacený základní 

kapitál. Tyto podniky dosud nezačaly se svou činností, vyjma kroků nezbytně nutných 
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k založení společnosti. Společnosti jsou založené již nějakou dobu, může se stát že 

společnost bude založena i více let, než si ji konečný vlastník koupí. 

Ready-made společnosti mohou zahájit své podnikání s novým majitelem do 24 hodin. 

Stačí zapsat nového majitele jako jednatele a zaplatit poplatek, který si společnost, která 

společnost s ručením omezeným založila účtuje. Tyto poplatky jsou kolem 30 000 Kč 

až 40 000 Kč. 

 

 

3.2 Celkové náklady a doba na založení a vznik společnosti 

s ručením omezeným 

Minimální náklady, které bude pan Cibula potřebovat na založení a vznik společnosti 

s ručením omezeným, činí 214 050 Kč. Přehled těchto nákladů je uveden v tabulce č. 2. 

 

DRUH POPLATKU ČÁSTKA (v K č) 

základní kapitál 200 000,- 

sepsání zakladatelské listiny notářem 5 000,- 

správní poplatky za ohlašované živnosti 4 000,- 

správní poplatek za zápis společnosti do Obchodního rejstříku 5 000,- 

správní poplatek za žádost o výpis z rejstříku trestů 50,- 

CELKEM 214 050,- 

 

Tabulka 2: Náklady spojené se založením a vznikem společnosti s ručením omezeným 
 
Celková doba, která bude potřebná k založení společnosti je minimálně 30 dní, pokud 

jsou všechny doklady v pořádku a úřady vystaví všechna potvrzení rychleji než je 

stanovená maximální doba.  
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Sepsání zakladatelské listiny a založení bankovního účtu trvá alespoň jeden den, 

živnostenský úřad má 15 dní na vystavení živnostenského oprávnění, pokud v žádosti 

nejsou nedostatky, zápis do Obchodního rejstříku může trvat až 90 dní a následně je zde 

registrace u České správy sociálního zabezpečení a u finančního úřadu.  

 

Na následujícím obrázku je znázorněno, jak musejí jít kroky při zakládání společnosti 

za sebou. Také je zde uvedena maximální doba, kterou trvají jednotlivé kroky při 

zakládání. 

 

 
 
Obrázek 1: Založení společnosti s ručením omezeným v čase 

90 dnů 

15 dní 

1 den 

1 den 

 
Změna právní formy podnikání 

Sepsání zakladatelské listiny u notáře 

Založení bankovního účtu 
a složení základního kapitálu 

Zažádání a získání potřebných  
živnostenských oprávnění 

Podání žádosti o zapsání  
společnosti s ručením omezeným 

do Obchodního rejstříku 

Registrace společnosti s ručením omezeným  
u dalších institucí 

107 dní tj.       
3 měsíce a      
17 dní 
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Závěr 

 

V mé bakalářské práci jsem se zabývala návrhem na změnu právní formy podnikání 

z fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku na společnost s ručením omezeným. 

Z práce jasně vyplynulo že přechod je velmi náročnou a zdlouhavou záležitostí. Pokud 

se podnikatel nerozhodne, že si společnost koupí od specializované ready-made 

společnosti, čeká ho dlouhá cesta vedoucí k založení společnosti. 

  

V první části své bakalářské práce jsem se zabývala teoretickými východisky práce. 

Konkrétně potom charakteristikou fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku      

a charakteristikou společnosti s ručením omezeným. V charakteristice fyzické osoby 

jsem konkretizovala pojmy fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, 

živnostenské podnikání a druhy živností, povinnosti podnikatele, živnostenský rejstřík, 

ale i výhody a nevýhody tohoto podnikání.  

 

V charakteristice společnosti s ručením omezeným jsem rozebírala co to je společnost 

s ručením omezeným, vznik společnosti s ručením omezeným, co je nutno učinit před 

vznikem společnosti s ručením omezeným, základní charakteristiky týkající se 

společnosti s ručením omezeným jako jsou základní kapitál, vklady, sbírka listin či 

tvorba rezervního fondu, základní orgány společnosti s ručením omezeným a také 

výhody a nevýhody tohoto způsobu podnikání. 

 

V druhé části jsem charakterizovala fyzickou osobu zapsanou v živnostenském 

rejstříku. Touto osobou je pan Cibula.  Jsou zde zapsány druhy živností, které má pan 

Cibula zapsané v živnostenském rejstříku a na které získal živnostenské oprávnění        

a také společnosti, kterým pravidelně poskytuje služby. Dále jsou zde rozebírány 

důvody, proč se pan Cibula rozhodl pro změnu právní formy podnikání a porovnání 

jednotlivých druhů obchodních společností, aby bylo jasně patrné proč si pan Cibula 

zvolil zrovna společnost s ručením omezeným a také rozebrání finanční situace pana 

Cibuly, která byla také důvodem pro změnu právní formy podnikání. 
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Ve třetí a poslední části je potom popsán přesný návrh na postup změny právní formy 

podnikání. Tato změna začíná sepsáním zakladatelské listiny u notáře. Následuje 

založení bankovního účtu na který se následně uloží povinný základní kapitál. Poté si 

pan Cibula musí zažádat o vydání živnostenských oprávnění na činnosti, které bude 

chtít provozovat při své podnikatelské činnosti jako obchodní společnost. Jakmile získá 

potřebná živnostenská oprávnění, musí si podat žádost na zapsání společnosti do 

Obchodního rejstříku. Nakonec se musí ještě zaregistrovat u České správy sociálního 

zabezpečení a u příslušného finančního úřadu.  

 

Na závěr této kapitoly jsou přesně popsány náklady, které jsou minimálně potřebné 

k založení společnosti s ručením omezeným. A také doba, která je k tomuto založení 

potřebná. 

 

Změna právní formy podnikání je dlouhý a složitý úkon. I přes všechny tyto skutečnosti 

je pan Cibula rozhodnut tuto změnu podstoupit, aby mohl své podnikání rozšířit. Je 

pravděpodobné, že pokud se bude panu Cibulovi v podnikání dařit bude se snažit své 

podnikání dále rozvíjet, například zřízením si vlastních obchodních, ve kterých by mohl 

podnikat či přijetím zaměstnanců. 
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Příloha č. 3: Návrh na zápis do Obchodního rejstříku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 1 

Obsah Sbírky listin



Sbírka listin obsahuje u společnosti s ručením omezeným následující listiny: 

• společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, stanovy společnosti 

s ručením omezeným 

• rozhodnutí o jmenování, odvolání nebo doklad o ukončení funkce osob 

• výroční zprávy 

• rozhodnutí všech společníků společnosti s ručením omezeným o zrušení 

společnosti, rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s ručením 

omezeným, rozhodnutí soudu o zrušení společnosti s ručením omezeným 

• rozhodnutí o změně právní formy a zprávu o změně právní formy, smlouvu o 

fúzi, o převodu obchodního jmění nebo o rozdělení a písemný návrh takové 

smlouvy, projekt rozdělení, zprávu o fúzi, o převodu obchodního jmění nebo 

rozdělení 

• rozhodnutí soudu o neplatnosti usnesení valné hromady o změně právní formy, 

fúzi, převodu obchodního jmění nebo rozdělení 

• posudek znalce o ocenění nepeněžního vkladu při založení společnosti s ručením 

omezeným 

• rozhodnutí soudu vydaná padle zákona o konkursu a vyrovnání, jako jsou 

usnesení o prohlášení konkursu, usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení 

konkursu 

• smlouvu o prodeji podniku nebo jeho části, smlouvu o nájmu podniku nebo jeho 

části 

• smlouvu o zastavení obchodního podílu a smlouvu o převodu obchodního podílu 

• rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého 

společníka ve společnosti 

• rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o udělení státního 

souhlasu působit jako soukromá vysoká škola 

• další listiny, o kterých tak stanoví zákon 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 2 

Zakladatelská listina



Zakladatelská listina  –  společnost s ručením omezeným 

  

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřel jediný společník : 

 

 Cibula Martin, Ing. 

 

 tuto zakladatelskou listinu. 

 

I. 

 

1.1. Společník se rozhodl, že založí podle ustanovení § 57 a 105 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku společnost s ručením omezeným (dále jen společnost). 

 

1.2. Společník zvolili pro tuto společnost obchodní firmu: K  IT consultancy spol. s 

r.o.NEC,  

 

1.3. Sídlo společnosti je: Blažkova 4, 638 00 Brno. 

 

1.4. Společnost je právnickou osobou. Nabývat práv a povinností je společnost 

oprávněna ode dne zápisu do obchodního rejstříku. 

  

II. 

 

2.1. Předmětem činnosti společnosti je: 

- zpracování dat, 

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti, 

- specializovaný maloobchod se smíšeným zbožím, 

- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. 

  

2.2. Společnost vykonává svou činnost v souladu s právními předpisy České republiky a 

na základě a v mezích příslušných povolení. 



  

III. 

  

3.1. Základní kapitál společnosti je 200 000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých a je 

tvořena peněžitým vkladem jediného společníka – zakladatele.  

 

3.2. Tato částka bude splacena ještě před zápisem společnosti do obchodního rejstříku 

na zvláštní účet společnosti u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu 

zakládané společnosti a sice nejpozději do dne podání návrhu na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku. 

 

3.3. Ve smyslu ustanovení §60 odst. 1 obchodního zákoníku je správcem uvedeného 

peněžitého vkladu zakladatel. 

   

IV. 

  

4.1. Statutárním orgánem společnosti je a jménem společnosti jedná jeden jednatel. 

Prvním jednatelem společnosti je její zakladatel. 

 

4.2. Jednatel je oprávněn jednat ve všech záležitostech společnosti ve vztahu k třetím 

osobám i ve vztahu k státním orgánům, pokud tyto záležitosti nejsou ve výlučné 

pravomoci valné hromady, nebo pokud si valná hromada rozhodování o nich 

nevyhradila. 

Jednatel je oprávněn pověřit k zastupování jiného pracovníka společnosti nebo 

společníka společnosti formou plné moci. 

 

4.3. Jednatel je povinen zejména: 

 - spravovat veškeré jmění společnosti, a vést obchody společnosti s pečlivostí řádného 

obchodníka, 

- plnit pokyny valné hromady, 

- zastupovat společnost navenek, 

- řídit běžnou činnost společnosti, 



- zajistit vedení účetnictví, 

- zajistit sestavení účetní závěrky za uplynulý rok, nejpozději však do 31. ledna 

následujícího roku, 

- sestavovat výroční zprávu a navrhovat rozdělení zisku, 

- vést potřebnou evidenci a jednou za rok provést inventarizaci, 

- zajišťovat propagaci a reklamu společnosti, 

- vést seznam členů společnosti a výši jejich vkladů, 

- svolávat valnou hromadu, 

- informovat valnou hromadu o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na činnost 

společnosti. 

  

4.4. Jednatel je oprávněn k samostatnému zastupování společnosti navenek. 

Podepisování za společnost provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu 

jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 

 

V. 

 

5.1. Dozorčí rada společnosti ano další orgány společnosti ve smyslu obchodního 

zákoníku se zatím nezřizují. 

 

5.2. Působnost valné hromady vykonává jediný společník, který rozhoduje o všech 

otázkách spojených s činností. 

 

VI. 

  

Společnost po svém vzniku vytvoří rezervní fond, způsobem a v minimální výši 

stanovené zákonem. Prostředky rezervního fondu budou uloženy na zvláštním účtu 

společnosti. 

  



 VII. 

  

V ostatních záležitostech, touto společenskou smlouvou výslovně neupravených, se 

právní poměry společnosti řídí platnými právními předpisy České republiky. 

 

VIII. 

  

Na důkaz pravosti toho, co je ve smlouvě uvedeno, připojuje společník svůj vlastnoruční 

podpis. 

 

V Brně dne  23. května 2008 

  

  

Podpis společníka  ..........................................................     Milan 

Křepelka  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 3 

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku 

 



Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. 
 
 

(a) Strana návrhu  

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů 
do obchodního rejstříku 

 
 

I. 
REJSTŘÍKOVÝ SOUD 

 
1 Adresa rejstříkového soudu    

Krajský/městský soud v Brně    
Ulice Rooseveltova    
Číslo domu 16 PSČ 601 95    

 

Místo pro nalepení kolkových známek   
 

II. 
NAVRHOVATEL 

3  Adresa bydliště nebo sídla 2  Jméno a příjmení nebo  
Obchodní firma či název + IČ Obec a u zahraničních osob i stát Ulice Číslo domu PSČ 

IT consultancy s.r.o.  
xxx xx xxx 

Brno Blažkova 4 638 00 

     

     

     

     

     

     

     



 

(b) Strana návrhu  

III. 
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM – údaje o společnosti, jíž se návrh týká 

 

4 Obchodní firma 
 
IT consultancy, spol. s r.o. 

5 Adresa sídla 
Blažkova 4, 638 00 Brno 
 

6 Identifika ční číslo xxx xx xxx 

7 Rejstříkový soud Krajský soud v Brně 

8 Spisová značka Oddíl  Vložka  

9 Požadovaná akce 
      

X      

 

prvozápis 

 

změna  

 

změna právní 
formy  

 

rozdělení 

 

fúze  

 

převod 
jmění  

 
 
 
 

IV. 
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejstříku tyto zapisované údaje nebo jejich změnu či výmaz: 
 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10 Obchodní firma Zapsat ke dni:  
  

IT consultancy spol. s r.o. 
 

 

11 Cizojazyčný název Zapsat ke dni:  
   

12 Adresa sídla Zapsat ke dni:  

Obec Brno  

Část obce Brno-sever  

Ulice Blažkova  

Číslo domu 4  

PSČ 638 00  

Stát   

13 Identifikační číslo Zapsat ke dni:  

 xxx xx xxx  

Právní forma Společnost s ručením omezeným 
14 Doplňující text za právní formu Zapsat ke dni:  
   



 

(c) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

15 Předmě ty podnikání  Zapsat ke dni:  

 • zpracování dat, 

• pořádání odborných kurzů, školení a 

jiných vzdělávacích akcí včetně 

lektorské činnosti, 

• specializovaný maloobchod se 

smíšeným zbožím, 

• poskytování software a poradenství 

v oblasti hardware a software. 

 

 

 

 

 

 

 

16 Předmě ty č innost i  Zapsat ke dni:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(d) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
17 Jednatel – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:  

Funkce Jednatel  
Titul Ing.  
Jméno Martin  
Příjmení Cibula  
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 

5.6.1979  

18 Adresa bydliště 
Obec Brno  
Část obce Brno-sever  
Ulice Blažkova  
Číslo domu 4  
PSČ 638 00  
Stát Česká republika  

19 Den vzniku funkce dnem zápisu do rejstříku  
20 Den zániku funkce   
21 Doplňující text 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

17 Jednatel – fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:  
Funkce   
Titul   
Jméno   
Příjmení   
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 

  

18 Adresa bydliště  
Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

19 Den vzniku funkce   
20 Den zániku funkce   
21 Doplňující text 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

(e) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
22 Jednatel – právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:  

Funkce   
Obchodní firma 
nebo název   

Identifikační číslo   
23 Adresa sídla 

Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

24 Den vzniku funkce   
25 Den zániku funkce   
26 Doplňující text 
  

 
 
 

 

 

22 Jednatel – právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:  
Funkce   
Obchodní firma 
nebo název 

  

Identifikační číslo   
23 Adresa sídla 

Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

24 Den vzniku funkce   
25 Den zániku funkce   
26 Doplňující text 
  

 
 
 

 

 

27 Společný text ke všem jednatelům Zapsat ke dni:  
   

 



 

(f) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Likv idátor  
28 Likvidátor      „A“  Zapsat ke dni:  

Titul   
Jméno   
Příjmení   
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 

  

29 Adresa bydliště 
Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

30 Doplňující text 
  

 
 
 
 

 

 

28 Likvidátor      „B“  Zapsat ke dni:  
Titul   
Jméno   
Příjmení   
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 

  

29 Adresa bydliště 
Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

30 Doplňující text 
  

 
 
 
 

 

 

31 Společný text ke všem likvidátorům Zapsat ke dni:  

   



 

(g) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Prokura  
32 Prokurista     „A“  Zapsat ke dni:  

Titul   
Jméno   
Příjmení   
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození   

33 Adresa bydliště 
Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

34 Doplňující text 
   

 

32 Prokurista     „B“  Zapsat ke dni:  
Titul   
Jméno   
Příjmení   
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 

  

33 Adresa bydliště 
Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

34 Doplňující text 
   

 

35 Společný text ke všem prokuristům Zapsat ke dni:  
   



 

(h) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozorčí  rada 
36 Člen dozorčí rady     „A“ Zapsat ke dni:  

Funkce   
Titul   
Jméno   
Příjmení   
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 

  

37 Adresa bydliště 
Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

38 Dat. vzniku funkce   
39 Dat. zániku funkce   
40 Dat. vzniku členství   
41 Dat. zániku členství   
42 Doplňující text 
  

 
 
 
 

 

 
36 Člen dozorčí rady     „B“ Zapsat ke dni:  

Funkce   
Titul   
Jméno   
Příjmení   
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 

  

37 Adresa bydliště 
Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

38 Dat. vzniku funkce   
39 Dat. zániku funkce   
40 Dat. vzniku členství   
41 Dat. zániku členství   
42 Doplňující text 

 

 
 
 
 
 

 



 

(i) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozorčí  rada 
36 Člen dozorčí rady Zapsat ke dni:  

Funkce   
Titul   
Jméno   
Příjmení   
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 

  

37 Adresa bydliště 
Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

38 Dat. vzniku funkce   
39 Dat. zániku funkce   
40 Dat. vzniku členství   
41 Dat. zániku členství   
42 Doplňující text 
  

 
 
 
 

 

 
43 Společný text ke všem členům dozorčí rady Zapsat ke dni:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(j) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Společníci  
44 Společník - fyzická osoba Zapsat ke dni:  

Titul Ing.  
Jméno Martin  
Příjmení Cibula  
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 5.6.1979  

45 Adresa bydliště 
Obec Brno  
Část obce Brno-sever  
Ulice Blažkova  
Číslo domu 4  
PSČ 638 00  
Stát Česká republika  

46 Výše vkladu 200 000,-  
47 Rozsah splacení 100%  
48 Výše obchodního 

podílu 
 
Zakladatelem je jediný společník a proto splácí celý 
základní kapitál před založením společnosti. 
 
 
 
 
 
 

 

49 Zástavní právo 
k obchodnímu 
podílu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 Doplňující text 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

(k) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Společníci  
51 Společník - právnická osoba Zapsat ke dni:  

Obchodní firma 
nebo název 

 
 
 

 

Identifikační číslo   
52 Adresa sídla 

Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

53 Výše vkladu   
54 Rozsah splacení    
55 Výše obchodního 

podílu 
 
 
 
 
 
 
 

 

56 Zástavní právo 
k obchodnímu 
podílu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

57 Doplňující text  
  

 
 
 
 
 
 

 

 

58 Společný text ke všem společníkům Zapsat ke dni:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(l) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Společný obchodní podíl  Zapsat ke dni:  

59 Výše vkladu   

60 Rozsah splacení 
  

61 Výše obchodního podílu 
   

62 Zástavní právo ke společnému obchodnímu podílu 

   

63 Doplňující text ke společnému obchodnímu podílu 
   

 



 

(m) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

64 Podílník společného obchodního podílu - fyzická osoba     „A“ 

Titul   

Jméno   

Příjmení   

Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození   

65 Adresa bydliště 

Obec   

Část obce   

Ulice   

Číslo domu   

PSČ   

Stát   
 

64 Podílník společného obchodního podílu - fyzická osoba     „B“ 

Titul   

Jméno   

Příjmení   

Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození   

65 Adresa bydliště 

Obec   

Část obce   

Ulice   

Číslo domu   

PSČ   

Stát   
 

64 Podílník společného obchodního podílu - fyzická osoba     „C“ 

Titul   

Jméno   

Příjmení   

Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození   

65 Adresa bydliště 

Obec   

Část obce   

Ulice   

Číslo domu   

PSČ   

Stát   



 

(n) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

66 Podílník společného obchodního podílu - právnická osoba     „A“ 

Obchodní firma 
nebo název 

  

Identifikační číslo   
67 Adresa sídla 

Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

 

66 Podílník společného obchodního podílu - právnická osoba     „B“ 

Obchodní firma 
nebo název 

  

Identifikační číslo   
67 Adresa sídla 

Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

 

66 Podílník společného obchodního podílu - právnická osoba     „C“ 

Obchodní firma 
nebo název 

  

Identifikační číslo   
67 Adresa sídla 

Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

 

66 Podílník společného obchodního podílu - právnická osoba     „D“ 

Obchodní firma 
nebo název 

  

Identifikační číslo   
67 Adresa sídla 

Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   



 

(o) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Uvolněný obchodní podíl  Zapsat ke dni:  

68 Výše vkladu   

69 Rozsah splacení  
  

70 Výše obchodního podílu 
   

71 Zástavní právo k uvolněnému obchodnímu podílu 

   

72 Doplňující text k uvolněnému obchodnímu podílu 
   



 

(p) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Základní kapitál  Zapsat ke dni:  
73 Základní kapitál 200 000,-  

74 Rozsah splacení 
základního 
kapitálu 

  

75 Doplňující text k základnímu kapitálu 
   



 

(q) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

76 Ostatní skutečnosti Zapsat ke dni:  
   



 

(r) Strana návrhu  

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Odštěpný závod nebo jiná organizační složka 
77 Označení Zapsat ke dni:  

   

78 Identifikační číslo Zapsat ke dni:  

   

79 Adresa umístění Zapsat ke dni:  

Obec   

Část obce   

Ulice   

Číslo domu   

PSČ   

Stát   

80 Předmět podnikání Zapsat ke dni:  

   

81 Vedoucí Zapsat ke dni:  

Funkce   
Titul   
Jméno   
Příjmení   
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 

  

82 Adresa bydliště 

Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

83 Doplňující text k vedoucímu 
   

 



 

(s) Strana návrhu  

V. 
PŘÍLOHY 

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 
 

Pořadové 
číslo Předkládaná listina Počet vyhotovení 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Zakladatelská listina 

Živnostenské listy 

Nájemní smlouva 

Potvrzení o založení účtu a splacení základního kapitálu 

Výpis z rejstříku trestů 

 

 

 

1 

4 

1 

1 

1 

 

 



 

(t) Strana návrhu  

VI. 
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

 Žádám, aby všechny výše uvedené skutečnosti byly zapsány do rejstříku v zákonem stanovené lhůtě 

 Všechny výše uvedené skutečnosti žádám zapsat do obchodního rejstříku ke dni:  

 
 
 

VII. 
ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

Na základě výše vyplněného formuláře a příloh k němu přiložených podávám návrh na zápis 
těchto skutečností do obchodního rejstříku. 
 
Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a příjmení navrhovatele Vlastnoruční podpis Úřední ověření pravosti podpisu 

Martin Cibula   

   

   

   

   

   

 
Tento návrh podává zástupce navrhovatele 

Jméno, příjmení a rodné číslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoruční 
podpis Údaj o zástupci *) Úřední ověření pravosti 

podpisu 

    

    

    

    

    

    

*)  uvede se: advokát, notář, obecný zmocněnec a další dle §21 občanského soudního řádu 
 
 

V Brně dne 23.5.2008 

 


