„100 eurové“ s.r.o.
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
zakládání a fungování obchodních
společností je oblast, se kterou se
často setkáváme při rozhodnutí, že
„začneme podnikat“.
Dovolím si tvrdit, že nejznámější je
společnost s ručením omezeným
(dále jen „s.r.o.“).
A právě založení s.r.o. doznalo
v posledních dvou letech mnoha
změn. Nejedná se tedy o novinku
posledních dní, avšak stále se
můžeme setkat s různými a různě
přesnými informacemi.
Nejprve vezmeme založení s.r.o.
historicky. Před rokem 2014 bylo
pro založení s.r.o. obvyklé a
mnohdy nutné využít služeb
právních (mimo jiné k přípravě
podkladů,
k zajištění
listin,
k doporučení toho, jakou formu
společnosti zvolit, jakou strukturu a
podobně), notářských (k osvědčení
skutečností a společenské smlouvy)
a
dále
šel
zakladatel
na soud (k přijetí návrhu na zápis do
obchodního rejstříku, jeho provedení
a úhradu soudního poplatku).
Od 1. 1. 2014 s účinností „nového“
občanského zákoníku, potažmo
fakticky od 1. 5. 2015 s účinností
novely
zákona
o
soudních
poplatcích, je možné vynechat účasti
u soudu a zůstávají mnohdy právní
služby a nutně notářské služby.
Jedná se o využití tzv. přímého
zápisu notářem, který je z naší
zkušenosti rychlejší než soudní, a
také levnější. Levnější v tom
smyslu, že platíme nižší soudní
poplatky. Konkrétně pak za první
zápis akciové společnosti notář
vybere poplatek 8.000,- Kč oproti
soudu s 12.000,- Kč. U společnosti
s ručením omezeným je tomu u
notáře 2.700,- Kč oproti soudu
s 6.000,- Kč. Pro úplnost je vhodné
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dodat, že oproti soudu u notáře
zaplatíme dále nad rámec notářské
služby, avšak ve výsledku se dle
naší praxe dostáváme finančně stále
níže, než soudní cestou.
Od 7. 6. 2016 se nemění postup
zakládání popsaný výše, ale
z iniciativy Evropské unie lze
v určitých případech ušetřit na
soudním poplatku. Jedná se zejména
o iniciativu na podporu malých a
středních
podniků
tzv. Small
Business Act. V českém právním
řádu jde o novelu zákona o soudních
poplatcích označenou pod č.
161/2016 Sb. Konkrétně byl přidán
do zákona § 11 odst. 8 písm. d).
Jaký je praktický dopad? Při
zakládání s.r.o. si můžeme zvolit,
zda se bude jednat o „základní
formu“ osvobozenou od soudního
poplatku 2.700,- Kč nebo nikoliv.
Pokud zvolíme základní formu, pak
tedy ušetříme 2.700,- Kč. Označení
„základní“ vypovídá o tom, že
zakladatel upraví pouze základní
náležitosti stanovené zákonem a nic
více nad rámec. Takové řešení může
mít své výhody i nevýhody. Z naší
praxe se nejčastěji užívá při
jednočlenné
s.r.o.
s běžným
peněžitým
vkladem
(jeden
společník, jeden jednatel).
Ani touto formou se sice
nedostaneme na v nadpisu tohoto
příspěvku a ve společnosti často
zmiňovaných 100 euro, avšak o
snížení nákladů na s.r.o. bezpochyby
půjde a této ideální částce se alespoň
malými kroky přibližujeme.
Nyní si ještě shrneme postup, aby
zakladatel měl představu, jaké
úkony
bude
pravděpodobně
absolvovat.
Nejprve je na místě rozmyšlení
počtu jednatelů, společníků, výše
žádaného
základního
kapitálu,

předmětu podnikání, namyšlení
obchodní firmy, kontrola zejména
zaměnitelnosti a klamavosti firmy
v rejstříku. Lze využít internetové
vzory nebo právní pomoc. Podle
výsledku pak zakladatel připraví
dokumenty, se kterými absolvuje
sezení u notáře.
Po založení s.r.o. u notáře bude třeba
umístit sídlo společnosti, vyřídit
případné živnostenské oprávnění,
složit základní kapitál a opět
prostřednictvím notáře zajistit přímý
zápis do rejstříku.
Následuje zajištění přístupu do
datové schránky, registrace u
finančního
úřadu
k vybraným
daním.
Závěrem
lze
doporučit
také
přihlášku ochranné známky a vyřešit
potřebu či povinnost registrace u
úřadu pro ochranu osobních údajů.
Výše uvedený postup nemusí být
konečný. Vždy bude záležet na
individuálních činnostech a vztazích
v s.r.o. Takto se můžeme dále dostat
k povinnostem
vůči
správě
sociálního zabezpečení, zdravotní či
jiné pojišťovně, Úřadu práce a
dalším. S těmito oblastmi dále
nejčastěji pomůže daňový poradce
nebo interní či externí účetní.

