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Česko-německá obchodní a průmyslová komora 

Založení společnosti s ručením omezeným - často kladené otázky  

 

 

Je pro mě GmbH správná právní forma? 

Je třeba individuálně rozhodnout, jaká právní forma je pro společnost správná. Právní forma GmbH se například 

nabízí, pokud chcete být chráněni před osobním ručením a máte k dispozici potřebný základní kapitál ve výši 

25.000,- euro. Kdo chce kromě toho využít daňové výhody, zvolí si jako právní formu GmbH. 

 

Jaké jsou základní prvky GmbH? 

Zkratka GmbH je pro „společnost s ručením omezeným“. To znamená, že společnost ručí za závazky výhradně 

majetkem společnosti, a nikoli soukromým majetkem společníků. Jako kapitálová společnost podléhá GmbH při 

nevyplacení zisků dani z příjmu právnických osob, která je ve srovnání s daní z příjmu fyzických osob výrazně 

nižší. K založení GmbH je třeba základní kapitál 25.000,- euro, který rovněž může být rozdělen mezi několik 

společníků.  

Pokud nemůžete složit částku v této výši, můžete založit takzvanou „Mini-GmbH“, UG (mit beschränkter 

Haftung) [podnikatelská společnost (s omezeným ručením)]. Přitom se jedná o zvláštní formu GmbH, která je 

speciálně zaměřena na potřeby zakladatelů, kteří mají k dispozici nízký základní kapitál. 

 

Co je u GmbH pro zakladatele atraktivní? 

Úspora na daních: Při nevyplacení zisků se platí výrazně nižší daně než u jiných forem společnosti. GmbH 

tudíž představuje vždy úsporný daňový model. Příjem jednatele je však třeba zdanit rovněž po založení GmbH 

osobní sazbou daně z příjmu fyzických osob. 

 

Neexistence osobního ručení: V GmbH společník neodpovídá osobně. To znamená, že nemusíte ručit svým 

soukromým majetkem (např. dům, auto, bankovní účty a úschovy) za dluhy společnosti, a to ani v případě 

insolvence. 

 

Úspora více daní skrytými rezervami: GmbH může vytvářet takzvané „skryté rezervy“. To je vždy ten případ, 

kdy účetní hodnota firemní nemovitosti (pořizovací náklady nebo náklady na výstavbu) je nižší než její hodnota 

(tržní hodnota). Dokud se tyto skryté rezervy nacházejí v obchodním majetku společnosti, nevztahují se na ně 

žádné daně. 

 

Volný výběr jednatele: Při výběru jednatele máte volnou ruku. Tímto úkolem můžete buď pověřit společníka, 

nebo jako jednatele zaměstnat osobu, která není společníkem. Je rovněž možné zaměstnat několik jednatelů. 

•  GmbH vystupuje právně samostatně: Z právního hlediska je GmbH samostatná (právnická) osoba. 

Může činit úkony a uzavírat smlouvy vlastním jménem. Její zájmy zastupuje navenek jednatel. 

 

Proč je GmbH "daňově úsporný model"? 

Ve srovnání s daněmi, které musejí odvádět jiní právní formy, jsou vzniklé daně u GmbH nízké. GmbH musí 

jako kapitálová společnost odvádět takzvanou daň z příjmu právnických osob. Ze zdanitelných výnosů 

společnosti se kromě toho vybírá příspěvek na solidaritu, takže daně vzniklé u GmbH nakonec činí 15,825 % 

z příjmu. Kromě toho se jednou ročně vybírá živnostenská daň ze zisku společnosti, jejíž výši stanoví příslušná 

obec. Jestliže se GmbH rozhodně vyplatit zisk svým společníkům, musí být zaplacena daň z kapitálových 

výnosů, která v současnosti činí 25 %.  
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Co znamená omezené ručení? 

Na rozdíl od osobních společností ručí GmbH svým majetkem společnosti. U závazků nesmí být v běžném 

případě použit soukromý majetek jednotlivých společníků.  

 

Co znamená ručení za pasivní bilanci? 

K ručení za pasivní bilanci dochází, jestliže čistý majetek ještě ve fázi založení společnosti (před zápisem do 

obchodního rejstříku) klesne pod 25.000,- euro. V takovém případě má GmbH takzvané průnikové ručení vůči 

svým společníkům. Toto ručení umožňuje věřitelům zabrat rovněž soukromý majetek společníků. Dbejte tudíž 

během založení Vaší GmbH na to, abyste nepřijali předčasné platební povinnosti, které by ohrozily stanovený 

minimální kapitál. 

 

Co znamená ručení za zničení existence? 

Jestliže GmbH ztratí svůj majetek protiprávním jednáním společníků, vzniká ručení za zničení existence. 

V takovém případě ručí společníci rovněž svým soukromým majetkem. Tento nárok však může uplatnit pouze 

insolvenční správce, nikoli jednotliví věřitelé. Tato forma ručení vychází z povinnosti společníka hájit majetkové 

zájmy GmbH. 

 

Co znamená ručení při nedodržení daňových povinností? 

Jestliže GmbH nesplní svoje daňové povinnosti, ručí společníci osobně svým soukromým majetkem. Jestliže 

společnost kromě toho zahájila svoji obchodní činnost již před svým zápisem do obchodního rejstříku, ručí 

společníci neomezeně rovněž svým soukromým majetkem. Vezměte proto v úvahu tyto výjimečné případy již 

před založením Vaší GmbH, aby byl Váš soukromý majetek v bezpečí před cizím zásahem a Vám zůstalo 

zachováno omezené ručení Vaší společnosti. 

 

Co znamená ručení při nesplacení vkladu? 

Jestliže některý ze společníků nesplatí svůj vklad, musí zbývající společníci “zaskočit” za něj, pokud je 

společník je povinen uhradit dosud nezaplacené vklady.  

 

Jaké funkce mají společníci? 

Společníci GmbH jsou majitelé společnosti. Společnost s ručením omezeným může mít jednoho společníka 

nebo rovněž několik společníků. Jestliže chcete založit GmbH vzorovým zápisem, je počet společníků omezen 

maximálně na tři. Chcete-li například ustanovit pět společníků, jsou k tomu potřeba individuální stanovy, v nichž 

můžete přijmout i dodatečná ujednání, jako například k obecnému postupu při úkonech sám se sebou.  

 

Co dělá valná hromada? 

Veškerá rozhodnutí o Vaší společnosti přijímá valná hromada, na níž všichni společníci rozhodují společně  

o záležitostech GmbH. Pokud souhlasí všichni společníci, může být usnesení provedeno rovněž bez konání 

valné hromady písemným hlasováním společníků. 

 

Kdo provádí úkony GmbH? 

Obchodní vedení jmenují společníci. Jeden jednatel nebo několik jednatelů provádějí pokyny valné hromady 

v rámci stanov GmbH. Obchodní vedení zastupuje bez omezení ve všech záležitostech společnosti navenek  

a může se skládat z jedné osoby nebo z několika osob. Společníci mohou být rovněž jednateli. Jestliže některý 

společník zastává tuto dvojí funkci a disponuje většinovým podílem, může mít z daňového hlediska smysl, aby 

byl zaměstnán u GmbH jako zaměstnanec. Je rovněž možné zaměstnat jednatele, aniž by vlastnil tyto podíly na 

GmbH. 
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Jakou roli hraje název firmy při založení? 

Při jakémkoliv založení firmy je třeba nalézt výrazný název ve formě osobní, věcné, vymyšlené nebo smíšené 

firmy. U GmbH je zákonem stanoveno uvádět za názvem firmy dodatek „GmbH“. V zásadě existují čtyři různé 

varianty při hledání názvu: 

•  Pojmenování firmy podle společníků: Často je nejjednodušší použít jméno jednoho společníka nebo 

několika společníků jako název firmy, například „Anna Anfänger GmbH“ podle jména zakladatelky 

společnosti. 

•  Vymyšlený název: Pokud jste kreativní a hledáte zvlášť originální název pro Vaši firmu, může si 

vymyslet dosud nepoužitý výraz, který může být použit jako název firmy, například „Grimpotin GmbH“ 

nebo „Rumpotax GmbH“. Dejte přitom pozor, abyste neporušili práva k ochranným známkám. 

•  Popis toho, co firma dělá: Pokud byste chtěli, aby z názvu firmy vyplývala činnost společnosti, je 

možné tuto činnost věcně popsat v názvu firmy, například „Kleinbus-Verleih GmbH“ [Pronájem 

mikrobusů GmbH]. 

•  Všechny výše uvedené formy názvů firmy spolu můžete rovněž kombinovat, například „Grimpotin – 

Bettina Beginner Kleinbus-Verleih GmbH“ nebo „Rumpotax – Gregor Gründer Getränkehandel 

GmbH“. 

Dříve než založíte GmbH, měli byste pečlivě vybrat název firmy a přitom postupovat předvídavě. Podobně jako 

u ochranných známek řada zakladatelů často používá vymyšlené pojmy, které lze dobře vyslovit v co možná 

nejvíce jazycích, a v ideálním případě jsou navíc k dispozici na celém světě. Samozřejmě hrají velkou roli 

rovněž zvyklosti v příslušném oboru a cílová skupina. V každém případě je důležité vzbudit u Vaší cílové 

skupiny pozitivní asociace. 

Další právní ustanovení: Název Vaší firmy musí být vhodný k označení Vaší firmy a musí mít rozlišovací 

schopnost. Kromě toho název nesmí obsahovat žádné klamavé údaje. V případě pochybností rozhodne 

rejstříkový soud o tom, zda se název firmy považuje za zavádějící. 

 

Jakou výši základního kapitálu potřebují zakladatelé pro GmbH? 

Základní kapitál GmbH musí činit přinejmenším 25.000,- euro a může být splacen jako vklad v hotovosti a/nebo 

věcný vklad. Přitom je možné, aby každý společník splatil různě vysoký základní vklad. 

Po založení, avšak ještě před návrhem na zápis do obchodního rejstříku, musí být zajištěn základní kapitál 

GmbH. Přitom se jedná o součet nominálních hodnot obchodních podílů jednotlivých společníků, kteří jsou 

výslovně uvedeni ve společenské smlouvě.  

 

Jak je možné založení GmbH od částky 12.500,- euro? 

Pokud nemůžete splatit 25.000,- euro v plné výši, máte přesto možnost založit GmbH, jestliže při založení 

splatíte alespoň 50 %, tedy 12.500,- euro, jako vklad na Váš obchodní účet. To je ovšem spojeno s mnohem 

větším rizikem: v případě insolvence je třeba osobně uhradit chybějící základní kapitál, který ještě chyběl při 

založení společnosti. Jestliže základní kapitál při založení GmbH činí například 19.000 euro, v případě 

insolvence společníci ještě musí složit chybějících 6.000 euro. Alternativu, při níž základní kapitál nehraje téměř 

žádnou roli, představuje založení podnikatelské společnosti (s ručením omezeným) [UG (haftungsbeschränkt)] 

neboli Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)]. 

 

Co je to „Mini-GmbH“? 

Mini-GmbH nebo podnikatelská společnost (s ručením omezeným) [Unternehmergesellschaft 

(haftungsbeschränkt)] je zvláštní forma GmbH. K jejímu založení již stačí minimální základní kapitál ve výši  

1 euro. Pokud tedy je Váš rozpočet nižší než 25.000,- euro, což je minimální základní kapitál pro GmbH, 

můžete místo toho založit podnikatelskou společnost (s ručením omezeným) [UG (haftungsbeschränkt)] neboli 

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)]. Právní forma je vhodná zejména pro zakladatele s nízkým 

základním kapitálem. 


