
AD MEDICA/MAX ADVANCE s.r.o. 
Na Vyhlídce 1096, 739 61  Třinec 
e-mail: admedica@admedica.cz 
Tel.: +420 – 775 679 982 

FORMULÁŘ pro založení SRO a seznam dokladů 

1. Údaje objednatele: 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………  Obor: …………………………………………… 

Telefon: ……………...……………     E-mail: ……..………………………………………   IČ: ………..………………..   IČZ: ………..……………….. 

2. Údaje pro nové SRO: 

Název společnosti: ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(doporučujeme alespoň 2 slova nebo delší, nezaměnitelný, ideální je přímo jméno lékaře – např. MUDr. Jan Novák) 

Sídlo společnosti: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(je vhodné umístit je na svoji adresu, na adresu ordinace nebo tam, kde nebude problém s doložením souhlasu pronajímatele) 

Kontakt na majitele budovy sídla:………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 

Provozovny: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

(místa, kde jsou ambulance fyzicky provozovány včetně IČP) 

Kontakt na majitele budovy provozovny:……………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

3. Určení zakladatele/společníka: (uvádějte svoje údaje) 

Jméno, příjmení, titul……………………………………………………………………  Rodné příjmení:……………..…………………………………… 

RČ …………….…….….  Dat. narození: …………………………   Místo, okres narození: ………..……………………………………………… 

Trvalé bydliště …………………………………………………………………………………………..………Číslo OP …………………………………………… 

(Prosíme přiložit čitelnou fotokopii, sken nebo fotografii občanského průkazu) 

4. Údaje o manželovi/manželce: (nepovinné, pouze pokud budete chtít doložit souhlas s podnikáním a použití majetku) 

Jméno, příjmení, titul……………………………………………………………………RČ …………….…….…. Dat. narození: ………………………… 

(Má-li jiné trvalé bydliště, uveďte je ……………………………………………………………………………………………………………………………) 

5. Výše obchodního podílu (doporučujeme 1.000 Kč) …………………………………………………….. 

6. Předmět podnikání: (zatrhněte) 

Poskytování zdravotních služeb v oboru ………………………………………………………….. 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona 

Jiné (doplňte) ………………………………………………………………………………………………….. 

7. Mám smluvní vztahy s těmito zdravotními pojišťovnami (zakroužkujte a uveďte úvazky nižší než 1,0): 

111(VZP)…………………….     201(VoZP) …………………….     205(ČPZP) …………………….     207(OZP) …………………….      

209(ZP Škoda) …………………….     211(ZPMVČR) …………………….     213(RBP) …………………….     Jiná…………………………………………… 

Objednávám transformaci fyzické osoby na právnickou dle ceník. 

Jsem obeznámen(a) s aktuálním ceníkem společnosti AD MEDICA a žádám o přípravu mandátní  smlouvy a dokumentů. 

V …………………………………, dne ………………………………                                    …………………………………………………………………… 

                             podpis 



Poznámky k tiskopisu dle jednotlivých bodů v číslování: 

1. Uvádějte své údaje, obor uveďte dle vyhlášky MZČR 286/2013 Sb. 

2. Název společnosti musí být nezaměnitelný a doporučujeme pokud možno dvouslovný. Vyvarujte se 

zejména označení měst nebo místopisu, který může být považován za proslulý. Rovněž u krátkých 

názvů může být problémem shoda řetězce slabik či písmen. Orientačně lze ověřit na 

www.or.justice.cz. V minulosti byly zapisovány názvy poměrně volně, ale např. společnost 

Alergomedica (zapsáno 2011) by dnes s nejvyšší pravděpodobností zapsána nebyla protože koliduje 

s názvem Alergomed (zapsáno 2001). 

Sídlo společnosti doporučujeme usadit pokud možno do vlastní nemovitosti, vyhnete se poměrně 

složitým peripetiím se získáváním souhlasu majitele. Zejména u měst a obcí jsou s tím velké obtíže. 

3. Zakladatelem společnosti budete pravděpodobně Vy osobně. Pro překlopení nedoporučujeme 

přidávat další společníky ani jednatele, některé pojišťovny s tím pak mají velký problém při 

převádění smluvních vztahů. Pokud budete v budoucnosti chtít udělat ve statutárních orgánech 

změny, je to snadnější po převedení smluvních vztahů. 

Pro hladké založení společnosti bychom od Vás rádi získali kopii nebo sken občanského průkazu. 

Jde zejména o to, aby nedošlo k chybné interpretaci adresy, jména nebo dalších údajů o adrese 

apod. Pokud nám z jakéhokoliv důvodu tuto kopii neposkytnete, prosíme o velmi pečlivé a čitelné 

vyplnění údajů v tomto bodě, zároveň v takovém případě nemůžeme brát odpovědnost za 

správnost těchto údajů v notářském zápisu.  

4. Budete-li požadovat po svém partnerovi či partnerce souhlas s podnikáním a použitím majetku, 

vyplňte prosím uvedené údaje. Tento dokument pak bude uložen na rejstříkovém soudu. Nicméně 

není to povinné. 

5. Výši obchodního podílu doporučujeme nastavit na 1.000 kč kvůli následnému dělení podílů a 

požadovaným minimálním zůstatkům v bankách. Jinak lze samozřejmě mít podíl nastaven od 1,- Kč, 

přičemž strop není omezen. Pokud chcete navýšit obchodní podíl, uveďte částku. 

6. Předmětem podnikání bude vždy poskytování služeb v oboru dle vyhlášky 286/2013 Sb., ale můžete 

mít zapsány například volné živnosti nebo další živnosti, které byste mohli v budoucnu potřebovat. 

Pokud jsou zapsány pouze v zakladatelské listině pro případné budoucí použití, nic za ně neplatíte, 

pokud byste měli zájem o jejich zapsání do rejstříku, je jejich vyřízení spojeno s poplatky dle ceníku. 

7. Označte zdravotní pojišťovny, se kterými máte smlouvy a zejména označte výše úvazků. 

 

 

Další postup: 

Na základě tohoto tiskopisu připravíme mandátní smlouvu, plné moci a sady dokumentů pro transformaci. 

Poté bude následovat schůzka, kde Vás seznámíme s přesným postupem, protože každá taková 

transformace má svá specifika podle oborů, sídel nebo provozoven. Vyžádáme si také potřebné doklady, 

bez kterých se neobejdeme – provozní řád, ověřený atestační diplom či další doklady podle individuální 

potřeby. 


