
Společnost 
s ručením
omezeným
představuje
právnickou
osobu (PO).  

Fakta
Pokud je více

zakladatelů, všichni

mají stejná práva 

V ČR nejvíce

používaná forma

podnikání 

Společníci mohou

vkládat nejen

peněžitý, ale i jiný

kapitál (auta, stroje,

zařízení, nemovitosti,

know-how)

O řízení podniku

rozhoduje valná

hromada svolávaná

jednatelem minimálně 

     a povinnosti 

     1 ročně 

Společenská smlouva 
Složení základního
kapitálu
Získání živnostenského
oprávnění 
Zápis do obchodního
rejstříku
Registrace u finančního
úřadu 

Základní kroky

Založení s.r.o.
Založení s.r.o. je téma, které je stále více aktuální. Proč 
a hlavně jak si společnost s ručením omezeným založit?  

s.r.o. má velkou výhodu a to

že míra některých rizik je

mnohonásobně nižší, než 

u jiných forem podnikání.  

S.R.O.
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Získání živnostenského oprávnění

Kopii Zakladatelské listiny; 
Vyplněnou žádost živnostenského oprávnění;
Potvrzení o vzdělání, praxi nebo odpovědné osoby
(pokud to vaše živnost vyžaduje);
1.000 Kč na správní poplatek;
Potvrzení od majitele nemovitosti sídla;

Bez živnostenského oprávnění se vám nepodaří získat
zápis do obchodního rejstříku. Jeho získání ale není
složité. 

Budete potřebovat:  

Na živnostenský úřad nemusíte jít v místě sídla nebo
bydliště, můžete jít kamkoli, což je velkou výhodou. Na
přepážce dostanete k podepsání a vyplnění formulář,
odevzdáte potřebné dokumenty, zajdete zaplatit
poplatek a pak máte cca do týdne vyhotovené
živnostenské oprávnění a jste zapsáni do Živnostenského
rejstříku.  

Jakmile obdržíte výpis ze živnostenského rejstříku, vraťte se 
k notáři a oprávnění mu odevzdejte. Ten na jeho základě zažádá 
o zápis do obchodního rejstříku. Služby notáře platíte většinou 
až v této konečné fázi. Poslední návštěva může být pro vyzvednutí
Výpisu z OR s razítkem od notáře. 

Jak začít? Založení krok za krokem
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TO DO LIST- Před založením s.r.o.

Živnost a její druhy

Obchodní jméno

Firemní účet v bance

Předmět podnikání 
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