
Zvláštní podmínky pro společnosti zakládané za účelem výkonu
povolání

Společnosti, jejichž předmětem podnikání je: auditorská činnost

1) zákonná úprava
- v zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“)

2) možné formy společností
- akciová společnost
- veřejná obchodní společnost
- komanditní společnost
- společnost s ručením omezeným
- evropská společnost
- evropské hospodářské zájmové sdružení

3) náležitosti zakladatelského právního jednání
- většinou hlasovacích práv v ní musí disponovat fyzické osoby, kterým bylo vydáno
rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost (dále jen „auditorské oprávnění“),
auditoři z jiného členského státu, auditorské společnosti či auditorské osoby z jiného
členského státu Evropské unie (všichni dále též jen „Statutární auditor“);
- většina členů řídícího orgánu jsou Statutární auditoři, má-li řídící orgán dva členy, musí jím
být alespoň jeden z nich;
- fyzické osoby, které budou provádět povinné audity, jsou Statutárními auditory, mohou tuto
činnost vykonávat i v pracovním poměru;

4) specifika
- Statutární auditor, který vykonává auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet,
nesmí vykonávat auditorskou činnost pro jiného auditora v rámci základního
pracovněprávního vztahu nebo jako společník auditorské společnosti; dále Statutární auditor
nesmí vykonávat auditorskou činnost pro více něž jednoho auditora v rámci základního
pracovněprávního vztahu nebo jako společník více než jedné auditorské společnosti;

5) další dokumenty požadované notářem pro založení a zápis do OR (kromě základních
dokumentů požadovaných notářem pro založení jakékoliv společnosti i pro zápis auditorské
činnosti jako dalšího předmětu podnikání již existující společnosti);

- auditorské oprávnění každého Statutárního auditora, který je nebo má být
společníkem i společnosti samotné, které vydává Komora auditorů České republiky;

Společnosti, jejichž předmětem podnikání je: daňové poradenství

1) zákonná úprava



- v zákoně č. 523/92 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České
republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daňovém poradenství“)

2) možné formy společností
- veškeré obchodní společnosti nebo družstva

3) náležitosti zakladatelského právního jednání
- není upraveno, společníkem však jistě musí být osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o
oprávnění provádět daňové poradenství (dále jen „oprávnění k daňovému poradenství“),

4) další dokumenty požadované notářem pro založení a zápis do OR (kromě základních
dokumentů požadovaných notářem pro založení jakékoliv společnosti i pro zápis daňového
poradenství jako dalšího předmětu podnikání již existující společnosti);
- oprávnění k daňovému poradenství osoby, která je nebo má být společníkem, které vydává
Komora daňových poradců České republiky;

Společnosti, jejichž předmětem podnikání je: výkon povolání
autorizovaných architektů a výkon povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě

1) zákonná úprava

- v zákoně č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o architektech“)

2) možné formy společností
veřejná obchodní společnost nebo společnost s ručením omezeným
- u veřejné obchodní společnosti musí být společníky pouze autorizované osoby v případě, že
se jedná o výkon povolání svobodných architektů či svobodných inženýrů,
- u společnosti s ručením omezeným většinou hlasovacích práv v ní musí disponovat fyzické
osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o oprávnění o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále
jen „autorizované osoby“),
- většina členů řídícího orgánu jsou autorizované osoby, má-li společnost jediného společníka
nebo jednatele, musí jím být autorizovaná osoba.

3) náležitosti zakladatelského právního jednání
- společníkem musí být autorizovaná osoba jak uvedeno výše

4) další dokumenty požadované notářem pro založení a zápis do OR (kromě základních
dokumentů požadovaných notářem pro založení jakékoliv společnosti i pro zápis výkonu
povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě



- oprávnění autorizované osoby, která je nebo má být společníkem, které vydává příslušná
komora;

Společnosti, jejichž předmětem podnikání je: výkon činnosti insolvenčního
správce

1) zákonná úprava

- v zákoně č. 312/2006 Sb., o insolvenčního správcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o insolvenčních správcích“)

2) možná forma společností
veřejná obchodní společnost

3) náležitosti zakladatelského právního jednání
- společníkem nemusí být osoba s příslušným oprávněním, povolení se uděluje přímo
právnické osobě, existující či nově zakládané,

4) další dokumenty požadované notářem pro založení a zápis do OR (kromě základních
dokumentů požadovaných notářem pro založení jakékoliv společnosti i pro zápis výkonu
činnosti insolvenčních správců
- povolení, které vydává Ministerstvo spravedlnosti České republiky;

Společnosti, jejichž předmětem činnosti (podnikání) je: výkon advokacie

1) zákonná úprava
- v zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
advokacii“)

2) možné formy společností
- veřejná obchodní společnost
- komanditní společnost
- společnost s ručením omezeným

3) náležitosti zakladatelského právního jednání
- z obchodní firmy každé společnosti musí být zřejmé, že se jedná o společnost, jejíž
předmětem činnosti (podnikání) je výkon advokacie
- společníkem může být pouze advokát
- jednatel společnosti s ručením omezeným může být jmenován pouze z řad jejích společníků
- prokuristou společnosti může být ustanoven pouze advokát
- dědicem obchodního podílu ve společnosti může být jen advokát; právo dědice, který není
advokátem, na vyplacení vypořádacího podílu podle zvláštních právních předpisů tím není
dotčeno
- předmět činnosti (podnikání) může být pouze: výkon advokacie podle zákona č. 85/1996
Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, jiný předmět podnikání (činnosti) není možný



4) specifika
pojištění
(i) advokát, který vykonává advokacii ve veřejné obchodní společnosti nebo jako
komplementář komanditní společnosti, musí být v rámci pojištění společnosti nebo
samostatně pojištěn pro případ vzniku závazku k náhradě škody, za kterou odpovídá
společnost a advokát je podle zvláštních právních předpisů povinen k jeho splnění z důvodu
ručení jako její společník; minimální limit pojistného plnění z pojištění advokátů stanoví
Česká advokátní komora (dále jen „ČAK“) stavovským předpisem
(ii) společnost s ručením omezeným a komanditní společnost musejí být od vzniku do dne
svého zrušení pojištěny pro případ odpovědnosti za újmu, za kterou klientovi odpovídají;
pojištění společnosti je předpokladem pro její zápis do obchodního rejstříku; minimální limit
pojistného plnění z pojištění společnosti musí činit nejméně 50 000 000 Kč za každého
společníka společnosti s ručením omezeným, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie,
nebo nejméně 10 000 000 Kč za každého komanditistu komanditní společnosti, kterému nebyl
pozastaven výkon advokacie

5) další dokumenty požadované notářem pro založení a zápis do OR (kromě základních
dokumentů požadovaných notářem pro založení jakékoliv společnosti)
(i) osvědčení o zápisu do seznamu advokátů, které vydává ČAK

- od každého advokáta, který má být společníkem
- při sepisu zakladatelského právního jednání
(ii) doklad o pojištění zakládané společnosti (stejnopis nebo úředně ověřená kopie pojistné
smlouvy o pojištění společnosti, popřípadě doklad vydaný pojišťovnou nebo jinou příslušnou
osobou, dosvědčující pojištění společnosti)
- při zápisu do obchodního rejstříku
- zakládá se do sbírky listin (včetně dalších změn)

Společnosti, jejichž předmětem činnosti je: výchova a vzdělávání

ŠKOLY (kromě vysokých), ŠKOLKY

1) zákonná úprava, zejména:
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)

2) zakladatelé soukromých škol, respektive neveřejní zřizovatelé škol mohou být:
· registrované církve a náboženské společnosti
· fyzické osoby
· právnické osoby

3) možné právní formy škol zřizované neveřejnými zřizovateli:
· společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále

také jen ,,zákon o obchodních korporacích“)
- nejčastěji společnosti s ručením omezeným)



· spolek nebo ústav dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále také jen
,,občanský zákoník“)

· školské právnické osoby zřizované dle školského zákona

4) náležitosti zakladatelského právního jednání
- název právnické osoby (§ 8a školského zákona)

- musí obsahovat činnost kterou daná právnická osoba vykonává
- musí obsahovat označení příslušného druhu školy nebo typu školy (vyjma

mateřských školek sloužících ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo
jiného zaměstnavatele)

§ druhy školy (§7 odst. 3 školského zákona): mateřská škola, základní
škola, střední škola, konzervatoř, vyšší odborná škola, základní
umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové školy

§ typy škol – stanoveny prováděcími předpisy (vyhláška MŠMT č.
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – např.
gymnázium, střední zemědělská škola a vyhláška MŠMT č. 73/2005
Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných – např.
mateřská škola pro zrakově postižené)

- činnost školských zařízení (např. školní družina, školní klub….) musí být
přímo v názvu jen tehdy, jde-li o jedinou činnost dané právnické osoby, tedy
vykonává-li právnická osoba současně činnost základní školy a školní družiny,
postačí, bude-li v názvu vyjádřena činnost základní školy

- název může obsahovat i upřesňující přívlastek
- na název právnické osoby se také uplatní obecné principy dle občanského

zákoníku

- předmět činnosti
- dle sdělení pracovníka Ministerstva školství není formulace nikde stanovena,

ale měla by obsahovat krátký popis činnosti a typ školy (tedy nejčastěji:
„výchova, vzdělávání a školské služby v základní škole a školní jídelně –
výdejně“)

5) specifika
- nezbytná podmínka výkonu činnosti školy je zápis do školského rejstříku, který mimo

jiné obsahuje rejstřík škol a školských zařízení (tedy do veřejného seznamu, kam se
zapisují všechny školy a školská zařízení), o zápis do školského rejstříku může žádat i
osoba, která nemá dosud přidělené IČO, po jeho přidělení jej školskému rejstříku doloží,
avšak k žádosti o zápis do školského rejstříku se již dokládá, že právnická osoba byla
založena

- účinností zápisu školy a školského zařízení vzniká právnické osobě, která vykonává
činnost školy nebo školského zařízení oprávnění poskytovat vzdělávání a školské služby
a právo vydávat doklady o vzdělávání stanovené školským zákonem

- školský rejstřík vede příslušný krajský úřad nebo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (dle §143 školského zákona)



5) další dokumenty požadované notářem pro založení a zápis do veřejného rejstříku (kromě
základních dokumentů požadovaných notářem pro založení jakékoliv společnosti, ústavu a
spolku)
(i) rozhodnutí o vyhovění žádosti o zápis do školského rejstříku (nemusí být nutně potvrzení o
již provedeném zápisu do školského rejstříku)
(ii) výpis ze živnostenského rejstříku, kde bude uvedena:

a) hostinská činnost, a to pokud bude daná právnická osoba poskytovat školské zařízení,
respektive zařízení školního stravování, spočívajícího v provozu školní jídelny –
vývařovny a školní jídelny

b) případně jiné živnostenské oprávnění dle typu dané školské služby a školského
zařízení

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY

1) zákonná úprava, zejména:
- zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
vysokých školách“)

2) zakladatelé soukromých vysokých škol
- jako soukromá vysoká škola je oprávněna působit právnická osoba, která má sídlo, svou
ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského
státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského
státu Evropské unie, a pouze za předpokladu, že jí ministerstvo školství udělilo státní
souhlas

3) specifika
- oprávnění působit jako soukromá škola je až na výjimky stanovené zákonem o vysokých
školách nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce
- o státní souhlas lze požádat i tehdy, pokud nebyla právnická osoba dosud zapsána do
veřejného rejstříku a nemá přidělené IČO; právnická osoba je povinna předložit ministerstvu
výpis z daného veřejného rejstříku, a to do 15 dnů – účinnost uděleného státního souhlasu
nastává nejdříve vznikem právnické soby, které se státní souhlas uděluje
- zaniká-li právnická osoba mající státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola fúzí s
jinou nebo jinými právnickými osobami majícími státní souhlas působit jako soukromá
vysoká škola, přechází účinností přeměny oprávnění zanikající právnické osoby působit jako
soukromá vysoká škola, její platné akreditace studijních programů nebo případného omezení
akreditace i její studenti akreditovaných studijních programů na nástupnickou právnickou
osobu, má-li tato sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti na území
některého členského státu Evropské unie nebo byla-li zřízena nebo založena podle práva
některého členského státu Evropské unie.

4) dokumenty požadované notářem pro založení a zápis do veřejného rejstříku (kromě
základních dokumentů požadovaných notářem pro založení jakékoliv společnosti, ústavu a
spolku):
(i) státní souhlas – zakládá se do Sbírky listin
(ii) případná jiná živnostenská oprávnění dle další činnosti vysoké školy



Společnosti, jejichž předmětem činnosti (podnikání) je: poskytování
zdravotních služeb

1) zákonná úprava
- v zákoně č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“)

2) možné formy společností
- není omezeno

3) náležitosti zakladatelského právního jednání
- předmět podnikání: Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., zákon o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů + lze i
jiné předměty podnikání/činnosti

4) specifika
- žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb může právnická osoba podat
před vznikem (krajskému úřadu stačí doložit zakladatelská listina, nemusí být výpis z OR) –
správní poplatek 1.000,- Kč
- u některých druhů a forem zdravotní péče musí být krajskému úřadu doloženy zvláštní
souhlasy správních orgánů (např. u poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče se
vyžaduje souhlas Ministerstva zdravotnictví)
- před podáním žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb musí zájemce
požádat Krajskou hygienickou stanici o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení +
schválený provozní řád se pak přikládá k žádosti

5) další dokumenty požadované notářem pro založení a zápis do OR (kromě základních
dokumentů požadovaných notářem pro založení jakékoliv společnosti)
(i) oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které vydává příslušný krajský úřad/Magistrát
hl. města Prahy
- při zápisu do obchodního rejstříku

Společnosti, jejichž předmětem činnosti (podnikání) je: poskytování
sociálních služeb

1) zákonná úprava
- v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o sociálních službách“)

2) možné formy společností
- není omezeno



3) náležitosti zakladatelského právního jednání
- předmět podnikání: Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů + lze i jiné předměty podnikání/činnosti

4) specifika
- do OR lze uvedený předmět podnikání zapsat pouze u již existujících společností (nelze u
prvozápisu), k zápisu uvedeného předmětu podnikání do OR je třeba doložit oprávnění
k poskytování sociálních služeb, které vydává příslušný krajský úřad/Magistrát hl. města
Prahy

- žádost o udělení oprávnění k poskytování sociálních služeb může právnická osoba podat až
po svém vzniku (krajskému úřadu je třeba doložit zakladatelská listina + výpis z OR
společnosti)
- před podáním žádosti o udělení oprávnění k poskytování sociálních služeb musí zájemce
požádat Krajskou hygienickou stanici o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb
+ schválený provozní řád se pak přikládá k žádosti

Společnosti, jejichž předmětem činnosti (podnikání) je: zprostředkování
zaměstnání (agentury práce)

Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává Úřad práce České republiky – generální
ředitelství (oddělení agentur práce), se sídlem Dobrovského 1278/25,170 00 Praha 7 a to na
základě písemné žádosti.   Pro žádost existují formuláře, nejsou ale závazné. Formuláře jsou
v současnosti dostupné na webu zde: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr

O povolení může žádat fyzická i právnická osoba. Právnická osoba musí již existovat – tj.
být zapsána ve veřejném rejstříku. Zahraniční právnická osoba může o povolení žádat
prostřednictvím odštěpného závodu zřízeného v České republice (a tedy zapsaného
v obchodním rejstříku).

Povolení lze vydat ke třem různým druhům zprostředkování zaměstnání:
a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání
zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým
se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její
provedení,
c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Oprávnění a) a c) se uděluje na dobu neurčitou, oprávnění b) na dobu tří let

Správní poplatek činí 5.000,- Kč pro vnitrostátní a 10.000,- Kč pro zahraniční
zprostředkování nebo zprostředkování pro cizince, který potřebuje pracovní povolení, v ČR.
Právnická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání uvést:
a) identifikační údaje právnické osoby,
b) předmět podnikání,
c) formu zprostředkování, pro kterou je povolení žádáno
d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno,



e) identifikační údaje odpovědného zástupce.

Právnická osoba je povinna k žádosti připojit
a) potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická osoba, a
doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce,
b) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,
c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.

Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické
osobě je souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra, vydané na základě žádosti
generálního ředitelství Úřadu práce (vyžádá si úřad sám). Notář tedy splnění této podmínky
nemusí zkoumat, rozhodné je pro něj povolení vydané Generálním ředitelstvím Úřadu
práce).

Notář také nemusí zkoumat, zda došlo ke sjednání povinného pojištění, protože to je agentura
práce povinna si sjednat do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke
zprostředkování zaměstnání a nejde o podmínku pro zápis do veřejného rejstříku.

Relevantní právní úprava: zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů
Další informace na portálu MPSV: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace


