JAK ZALOŽIT SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
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V prvé řadě je potřeba vybrat pro společnost vhodný název, jenž nemůže být
zaměnitelný s jinou společnosti a klamavý.
Dále je nutné určit sídlo společnosti, které může být i v bytě, pokud to nezpůsobí
zvýšené zatížení pro byt nebo dům. Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti je
povinnou součástí listin potřebných k zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
Souhlas vlastníka musí být úředně ověřen a ne starší tří měsíců.
Základní kapitál. Základní kapitál vyjadřuje souhrn vkladů společníků. Minimální
vklad společníka je jedna koruna. Doporučuje se však základní kapitál stanovit na
hodnotu, která bude dělitelná více čísly pro případné rozdělení podílů v budoucnosti
(např. ve výši 1000,- Kč).
Splacení základního kapitálu je nezbytnou podmínkou pro vznik společnosti. Základní
kapitál se splácí na účet banky, která kapitál zamrazí – částkou není možné disponovat
dokud není společnost zapsána do obchodního rejstříku. Zároveň vám vydá potvrzení o
splacení základního kapitálu, které je součástí listin potřebných k podání návrhu na zápis
společnosti do obchodního rejstříku. Banka si může účtovat poplatek ve výši cca 200,až 1000,- Kč. Po předložení výpisu z obchodního rejstříku banka částku odpovídající
základnímu kapitálu uvolní a společnost jí může volně disponovat.
Pokud máte výše uvedené, je třeba navštívit notáře, u kterého bude sepsán zápis o
založení společnosti (notářský zápis o společenské smlouvě, resp. u jednočlenných
společností o zakladatelské listině).
Po obdržení notářského zápisu je dále potřeba vyřídit živnostenské oprávnění na
živnostenském úřadu a splatit základní kapitál na zvláštní účet vedený bankou. Po
splacení vám banka vydá potvrzení.
Dále je zapotřebí čestné prohlášení jednatele o svéprávnosti, bezúhonnosti, splnění
podmínek pro provozování živnosti a o tom, že mu není známá skutečnost, která by byla
překážkou pro provozování živnosti (např. úpadek). Čestné prohlášení musí být
opatřeno úředně ověřeným podpisem. Dále je nutné prohlášení správce vkladu
(nejčastěji přímo jednatele) o tom, že převzal vkladovou povinnost a že po vzniku
společnosti na ni převede jeho správu. Taktéž s ověřeným podpisem.
Náklady na založení s. r. o. - Výše nákladů na založení společnosti s ručením omezeným
se může lišit v závislosti na rozsahu úkonů požadovaných po notáři. Zakladatelská
listina stojí 4000,- Kč bez DPH (v ceně je jeden stejnopis notářského zápisu). Vše ostatní
je na vaší volbě. Počítejte s poplatkem v bance (do tisíce korun). Pevně stanovený
soudní poplatek za prvozápis (2700,- Kč) a správní poplatek za vznik živnostenského
oprávnění (1000,- Kč). Úřední ověření jednoho podpisu stojí 30,- Kč bez DPH,
doporučuje se však všechny listiny ověřit u notáře, kde součástí odměny bude již
ověření vyčísleno.
Vše završí osvědčení pro zápis skutečností do veřejného rejstříku, které vám zajistí
notář, u kterého jste sepsali zakladatelský dokument a vydá vám výpis z obchodního
rejstříku. Osvědčení stojí 1500,- Kč bez DPH.

Po obdržení výpisu z obchodního rejstříku navštivte banku, která vám na základě tohoto výpisu umožní
disponovat základním kapitálem.
Založit společnost s ručením omezeným tak lze s náklady ve výši nepřesahující 12000,- Kč.
SHRNUTÍ – POTŘEBNÉ LISTINY K ZALOŽENÍ S. R. O. (které vám nezajistí notář)
souhlas vlastníka s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem;
potvrzení z banky o složení základního kapitálu;
výpis živnostenských oprávnění (nebo jiné oprávnění k podnikání)

