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Česko-německá obchodní a průmyslová komora  

Založení společnosti v Německu - často kladené otázky 

 

Jaké formální záležitosti musí zakladatelé z České republiky splnit v Německu? 

 

•  minimální věk: 18 let 

•  držení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu s fotografií 

•  plná moc k založení od manžela resp. manželky všech společníků 

•  živnostenské oprávnění (pokud příslušný obor stanoví zvláštní oprávnění) 

•  popřípadě posouzení únosnosti obchodního záměru 

Co je apostila? 

Takzvaná apostila je ověření v mezinárodním oběhu listinu. Razítko apostilačního úřadu zaručuje pravost 

dokumentů, a to i za hranicemi země. 

 

Apostila platí pro státy, které jsou součástí Haagské úmluvy. Proto se ověřovací řízení nazývá rovněž Haagská 

apostila. Apostilaci listin zpravidla provádí příslušný úřad státní správy. Apostily se vystavují výhradně na 

originální dokumenty. K vystavení apostily je v České republice příslušné Ministerstvo zahraničních věcí nebo 

Ministerstvo spravedlnosti. 

Jaké dokumenty musí mít apostilu? 

Pokud společníci chybí na jednání u notáře, musí mít zplnomocněného zástupce. Plná moc k založení 

společnosti opravňuje zástupce, aby založil společnost a jmenoval jednatele. K zaručení pravosti dokumentu 

musí být plná moc k založení společnosti přeložena tlumočníkem do německého jazyka. Oba dokumenty musí 

být podepsány zmocnitelem a tlumočníkem a ověřeny notářem. Dále musí být plné moci opatřeny apostilou 

v domovské zemi společníka.  

Potřebují zahraniční zakladatelé povolení k vstupu nebo povolení k pobytu? 

Jako občané EU se můžete zdržovat až tři měsíce v Německu, pokud s sebou máte platný občanský průkaz 

nebo cestovní pas. Pokud se chcete v Německu trvale usadit, musíte se dát registrovat u příslušného 

přihlašovacího úřadu. Každý občan EU požívá svobody podnikání v celé Unii. Pro osoby samostatně výdělečně 

činné platí, že mohou v Německu bez problémů založit společnost. 

Musí společníci přijet při založení? 

Ne, společníci nemusí přijet do Německa. Zplnomocnění zástupci však musí mít přeloženou verzi plné moci 

k založení společnosti, která byla opatřena apostilou v domovské zemi společníka. 

Musí jednatel přijet při založení? 

Ne, ale v případě nepřítomnosti jednatele se velmi komplikuje založení společnosti. K založení kapitálové 

společnosti potřebuje notář podpis jednatele na různých dokumentech, jako například v návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku. Podpis prostřednictvím zplnomocněné osoby není možný. Pokud se jednatel nedostaví na 

jednání k notáři, musí být podklady zaslány do zahraničí, tam ověřeny u notáře a navíc opatřeny apostilou. 

Teprve po zaslání zpět mohou německé úřady zapsat společnost do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu se 

v případě nepřítomnosti jednatele prodlouží proces založení společnosti většinou o několik týdnů. Kromě toho 

vznikají značné vícenáklady za odeslání, překlady, dvojí notářské poplatky a poplatky za apostily.   

  

Účast na jednání u notáře je tudíž z několika důvodů užitečná, a proto se v každém případě doporučuje. 
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Musí mít zakladatelé tlumočníka při jednání u notáře? 

Ano, pokud jazykové znalosti zúčastněných společníků a jednatelů nejsou dostatečné, je přítomnost tlumočníka 

povinná. Pověřený notář rozhodne, zda je třeba účast soudního tlumočníka. V každém případě by měly být 

náležitosti přesně dohodnuty s notářstvím před příslušným jednáním. 

Musí zakladatelé přijet k založení obchodního účtu? 

Řada tradičních bank požaduje osobní přítomnost jednatele nebo dokonce všech společníků. Jako alternativu 

v současnosti některé digitální banky nabízejí možnost zřídit obchodní účty ze zahraniční v rámci EU kompletně 

digitální formou. Pro české zakladatele pro zřízení obchodního účtu stačí, když u zvolené banky předloží vlastní 

cestovní pas s fotografií. Osobní jednání v bance pak není nezbytně nutné.  

 

Proč potřebují ženatí resp. vdaní společníci souhlas manžela nebo manželky? 

 

Zákony v České republice se liší od německého práva v otázce rozdělení vlastnictví manželů. Vzhledem k tomu 

je třeba dbát při založení společnosti na některé zvláštnosti. Pokud žijete v České republice v manželském 

svazku, existuje podle zákona institut společně nabytého majetku. To znamená, že aktiva, která manželé vytvoří 

po uzavření manželství, automaticky patří do společného jmění manželů. Existuje právo společné správy a 

společné dispoziční oprávnění. V zásadě potřebujete souhlas manžela resp. manželky, pokud se chcete stát 

společníkem společnosti. 

 

Co znamená založení společnosti pro manželská aktiva? 

 

Ve společně nabytém majetku se manžel resp. manželka ze zákona stává společníkem nové společnosti, 

pokud není smluvně sjednáno něco jiného. Co se týče právních detailů, v zásadě se doporučuje, abyste se 

poradili se specializovaným advokátem.  

 

Jak mohou čeští zakladatelé obejít ustanovení upravující majetkový režim manželů?  

Existují dvě možnosti, jak změnit ustanovení českého majetkového režimu manželů:  

1. Manželé mohou (dodatečně) uzavřít manželskou smlouvu, která obsahuje zvláštní úpravu speciálně 

pro majetek pocházející z nové společnosti.  

2. Na základě manželské smlouvy se majetkový režim manželů zásadně změní na majetek nabytý 

během manželství. Stejně jako v německém právu se tudíž aktiva rozdělují pouze v případě rozvodu, 

popř. se vyrovnávají. Majetek manželů tak zůstává během manželství rozdělený. Není třeba, aby se 

manželé stali společníky společnosti. 

Kde musí být sídlo společnosti podle stanov? 

Oficiální sídlo podle stanov se musí nacházet v Německu. Sídlo podle stanov je takové sídlo, které je zapsáno 

v obchodním rejstříku a je veřejně zjistitelné. Sídlo podle stanov je rozhodující pro skutečnost, jaké úřady jsou 

příslušné pro Vaši společnost: rejstříkový soud, procesní soud, živnostenský úřad a řada dalších. Další sídlo 

(správní sídlo) se nemusí nacházet na území Německa. I když se správní sídlo (a sídlo hlavního závodu) Vaší 

společnosti nenachází v Německu, musí být pro veřejný písemný styk vždy používána německá obchodní 

adresa. Poštovní zásilky, které zde budou doručovány, musí přijmout a vyřídit zmocněnec. 


