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Česko-německá obchodní a průmyslová společnost  

Založení podnikatelské společnosti [UG] - často kladené otázky  

 

Je pro mě UG (mit beschränkter Haftung) [podnikatelská společnost (s ručením omezeným] vhodná 

forma podnikání? 

Založení UG (mit beschränkter Haftung) [podnikatelské společnosti (s ručením omezeným)] nebo Mini-GmbH 

se nabízí především tehdy, jestliže nemáte k dispozici dostatek kapitálu a chcete, aby nárok z ručení byl co 

možná nejnižší. Stejně jako u GmbH [společnost s ručením omezeným] odpovídají společníci UG (mit 

beschränkter Haftung) [podnikatelské společnosti (s ručením omezeným)] pouze obchodním majetkem 

společnosti, avšak nikoli svým soukromým majetkem. Vzhledem k malým formálním náležitostem je založení 

UG snadné. Podnikatelská společnost je tudíž kapitálová společnost, kterou lze nejjednodušeji založit a která  

je spojena s nejmenším finančním rizikem. 

 

Co je to "1-euro-GmbH"? 

UG (mit beschränkter Haftung) [podnikatelská společnost (s ručením omezeným)] se hovorově nazývá Mini-

GmbH nebo 1-euro-GmbH. Jedná se přitom o zvláštní formu společnosti s ručením omezeným, která byla 

zavedena v roce 2008. Její požadavky jsou přizpůsobeny zejména potřebám zakladatelů, kteří mají k dispozici 

jen nmalý počáteční kapitál. Jako taková UG nepředstavuje samostatnou právní formu, jak se často 

předpokládá, nýbrž se řídí [německým] zákonem o společnosti s ručením omezeným. 

 

Jaký je rozdíl mezi UG (mit beschränkter Haftung) a GmbH? 

Jedním z rozhodujících rozdílů mezi UG a GmbH spočívá ve výši potřebného základního kapitálu. Zatímco  

u GmbH je třeba částka 25.000,- euro, může být UG založena již s minimálním kapitálem ve výši 1,- euro. 

Založení podnikatelské společnosti tudíž nemusí ztroskotat na finančních překážkách. Dalším rozdílem mezi 

Mini-GmbH a GmbH spočívá ve zvláštním dodatku právní formy. Jako UG musíte v názvu firmy uvádět dodatek 

“haftungsbeschränkt” [s omezeným ručením], například Mustermann UG (haftungsbeschränkt). Daňově a 

právně je UG v zásadě postavena na roveň GmbH. UG (haftungsbeschränkt) je tudíž jakožto právnická osoba 

povinna platit daň z příjmu právnických osob a živnostenskou daň zpravidla v plné výši. 

 

Co znamená povinnost UG (mit beschränkter Haftung) vytvářet rezervu? 

Ke kompenzaci nízkého základního kapitálu musí UG ročně zaúčtovat přinejmenším 25 % ročního výsledku 

jako rezervu (povinnost kapitalizace). Povinnost vytvářet rezervy trvá pouze od okamžiku založení UG do 

okamžiku, kdy základní kapitál dosáhne částky 25.000,- euro. Jakmile rezervy a základní kapitál společně 

překročí částku 25.000,- euro, mohou společníci rozhodnout o přeměně na plnohodnotnou GmbH. Změna 

právní formy je však volitelná. 

 

Jakou roli má společník v UG (mit beschränkter Haftung)? 

Společníci UG nejsou pouze majitelé společnosti, nýbrž kromě toho rozhodují na valné hromadě o všech 

podstatných záležitostech v UG. Je možné založit UG s několika společníky nebo rovněž s jedním společníkem. 

Vzorový zápis UG však stanoví nejvýše tři společníky. Pokud chcete při založení UG zapojit více než tři 

společníky, budou k tomu třeba individuální stanovy a seznam společníků. Důležité body, jako například 

rozdělení zisku, budou upraveny usnesením společníků.  

 

Potřebuje UG (mit beschränkter Haftung) jednatele? 

Ano. Podnikatelská společnost potřebuje vždy jednoho jednatele, kterého jmenují společníci a jemuž přísluší 

vedení běžných obchodních záležitostí. Jeho úkolem je zastupovat společnost navenek. Jednatel je buď 

zaměstnán u UG jako zaměstnanec a je vázán takzvanou smlouvou o výkonu funkce jednatele, nebo je sám 

společníkem. Jako společník ve funkci jednatele může být přesto považován za nezávislého, zejména tehdy, 
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jestliže má k dispozici většinový podíl. Vzorový zápis však stanoví pouze jednoho jednatele. Pokud chcete při 

založení UG ustanovit více než jednoho jednatele, jsou k tomu třeba individuální stanovy UG. 

 

Potřebuje eine UG (mit beschränkter Haftung) dozorčí radu? 

Ne. UG nemusí mít dozorčí radu, ledaže by společnost zaměstnávala více než 500 zaměstnanců anebo je 

výslovně stanoveno ve společenské smlouvě, že se zřizuje dozorčí rada. 

 

Co potřebuji před založením? 

UG není nic jiného než jednodušší GmbH, která se až na několik odchylek zakládá stejným způsobem. Jako  

u klasické GmbH je třeba i zde splatit základní kapitál. Kromě toho musí být uzavřena společenská smlouva 

(zvaná též stanovy), v níž je uveden předmět činnosti. K urychlení řízení o založení společnosti byla 

společenská smlouva od roku 2008 začleněna do vzorového zápisu, který má co nejvíce usnadnit založení UG. 

 

Jak důležitý je název mé UG (mit beschränkter Haftung)? 

K založení UG potřebujete mít výstižný název ve formě osobní, věcné, vymyšlené nebo smíšené firmy. U UG se 

za názvem firmy uvádí dodatek „UG (mit beschränkter Haftung)“. Při hledání názvu máte k dispozici následující 

čtyři možnosti: 

 

•  Firma nazvaná podle osob: Jako název pro UG se často nabízí použít jména společníků, například 

„Gregor Gründer UG (mit beschränkter Haftung)“ podle stejnojmenného zakladatele společnosti. 

 

•  Vymyšlený název: Můžete si tedy vymyslet dosud neobsazený výraz, který bude používán jako název 

firmy, například „Rompostomp UG (mit beschränkter Haftung)“. 

 

•  Popis toho, co Vaše firma dělá: Další možností je věcně popsat v názvu činnost společnosti, například 

„Online-Kinderbuchhandel Schneider UG (mit beschränkter Haftung)“ [Obchod s dětskými knihami 

online Schneider UG (mit beschränkter Haftung)]. 

 

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

„Rompostomp – Gregor Gründer Getränkehandel UG (mit beschränkter Haftung)“ nebo „Bribotax – 

Gisela Gründer Getränkehandel UG (mit beschränkter Haftung)“. 

 

Dříve než založíte UG, 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. V každém případě je důležité 

vzbudit u Vaší cílové skupiny pozitivní asociace. 

 

Na co si musím dát pozor, když jsem nalezl název podle svého přání? 

Proveďte bezpodmínečně následující kroky, pokud jste našli název pro Vaši firmu: 

 

•  Dodržujte pravidla stanovená pro tvorbu názvu firmy: Název firmy musí být vhodný k označení Vaší 

UG 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.  

 

•  Proveďte rešerši na internetu: V každém případě zkontrolujte, zda název nepoužívá jiná firma, 

organizace apod. 

 

•  Vyhledejte název v rejstříku společností: Možná byl název již registrován v obchodním rejstříku. Tuto 

skutečnost byste měli bezpodmínečně prověřit před podáním návrhu na zápis. 
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•  Proveďte rešerši názvu u Německého patentového a známkového úřadu: Byl již název použit jako 

ochranná známka? Tuto skutečnost byste měli bezpodmínečně vyjasnit, popřípadě podat návrh  

u Německého patentového a známkového úřadu na zápis Vašeho názvu firmy jako ochranné 

známky. 

 

•  Formulujte správně předmět podnikání: Předmět podnikání Vaší firmy by měl být formulován jasně  

a srozumitelně, aby z něj vyplývalo, jaké činnosti společnost provádí. 

 

Jakou minimální výši musí mít základní kapitál UG? 

Po termínu u notáře musí být základní kapitál UG splacen na nově zřízený obchodní účet. Přitom se jedná  

o součet základních vkladů, které jsou výslovně stanoveny ve společenské smlouvě. Základní kapitál 

podnikatelské společnosti musí činit přinejmenším 1,- euro a nesmí překročit 24.999,- euro. Částka musí být 

splacena v plné výši jako vklad v hotovosti na obchodní účet. Věcné vklady nejsou přípustné. V praxi se výše 

základního kapitálu většinou nachází v rozmezí mezi 1,- euro a 1.000,- euro. Pro přesné stanovení výše 

Vašeho základního kapitálu si dejte dobře poradit, neboť tato částka má velký vliv na úvěrovou způsobilost  

Vaší UG. 

 

Můj plánovaný základní kapitál je vyšší než 25.000,- euro. Mohu přesto založit UG? 

Ne. Pokud chcete splatit základní kapitál vyšší než 24.999,- euro, nemůžete již založit UG, nýbrž musíte zvolit 

jako právní formu GmbH. 

 

Jaké předpoklady existují pro vzorový zápis? 

 

1. Založení UG s nejvýše třemi společníky. 

2. UG nemá více než jednoho jednatele. 

3. UG nepřijímá žádná ustanovení odchylná od vzorového zápisu. 

 

Vzhledem k tomu, že základní vklad podnikatelské společnosti může být velmi nízký, vzorový zápis stanoví, že 

společník nebo společníci musí sami uhradit náklady na založení, pokud tyto náklady překročí částku 300,- euro 

nebo základní kapitál společnosti. Pokud se rozhodnete pro založení prostřednictvím vzorového zápisu, jsou 

notářské poplatky výrazně nižší než u založení s individuální společenskou smlouvou.  


