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krok 4. Stavíme

firm
u 

krok za

krokem

V dnešní části seriálu staVíme firmu krok 

za krokem Vám popíši, jak jsme zakládali 

společnost a čemu se z Vlastní zkušenosti 

doporučuji Vyhnout. k podnikání malého 

a středního rozsahu na území české republiky 

je podle mého názoru nejVýhodnější založit 

společnost s ručením omezeným.    

Text: Zdeněk Maršál, Foto: Profimedia

J
ak se dostanete k vlastní firmě? 

Existují různé varianty, já osobně 

jsem vyzkoušel tři z nich: 

1. varianta – Udělat si sám.  Před sedmi 

lety jsem si vyzkoušel založit společnost na 

vlastní pěst. Byla to úplně nejlevnější varian-

ta, ale strávil jsem tím měsíc a půl – běhá-

ním po úřadech, telefonováním a mailová-

ním. Pokud máte čas a rozpočet je opravdu 

napjatý, doporučuji vám právě tuto variantu. 

Zaplatíte pouze za notáře a za kolky. 

2. varianta – Koupit si již hotovou firmu. 

Před třemi lety jsem si koupil takzvanou 

ready made společnost. Zaplatíte pětkrát 

víc, než kdybyste si společnost sami 

zakládali, ale máte ji do týdne – a můžete 

hned začít podnikat. 

3. varianta – Nechat si společnost zalo-

žit. Na internetu jsem našel portál Založ-

Firmu.cz, a protože stránky slibovaly rychlé 

a poměrně levné vyřízení, podlehl jsem 

novým trendům v podnikání a rozhodl se 

vyzkoušet jejich služby. 

Na registraci se důkladně připravte 
Jak tento portál funguje? Je propojen 

s advokátní kanceláří, která se má podle 

podmínek o vše postarat. Na stránkách 

nabízejí založení společnosti velice rychle 

a s minimálními náklady. 

Ze začátku probíhala komunikace ve-

lice svižně. Zaregistroval jsem se do jejich 

projektového systému. Při zadávání ne-

souhlasily některé drobnosti a systém mi 

do e-mailu poslal výčet chyb a možných 

řešení. Pak jsem naopak narazil na chyby 

v systému já – při editaci vypadly některé 

části a já musel registraci provádět téměř 

celou znovu. V tomto případě doporučuji 

všem, aby se na registraci řádně připravili. 

Po dokončení registrace mi bylo 

doporučeno změnit název společnosti. Dů-

vodem byla existence firmy, která se svým 

názvem té naší částečně podobala. V mži-

ku jsme se s kolegou dohodli na novém 

názvu a ještě týž den poslali nový návrh. 

Kolega navíc do firmy vstupuje prostřednic-

tvím své společnosti, registrované v USA, 

což zakládání firmy rozhodně neulehčuje – 

neboť je krom překladu všech dokumentů 

třeba také určité extra potvrzení.

Nadšení vystřídaly obavy
Po dokončení registrace mi na e-mail při-

šlo několik automaticky vygenerovaných 

dokumentů, které jsem podepsal (některé 

z nich ověřil u notáře) a odeslal na adresu 

společnosti. Ta ihned začala registrovat.

Pokaždé, když se něco dělo, přišla mi 

aktualizace stavu. Současně s dokumenty 

nám přišla zálohová faktura k založení. 

Zaplatil jsem fakturovanou částku – zhruba 

14 tisíc korun – a čekal na vytvoření účtu, na 

který zašleme základní kapitál. Uteklo deset 

dní, a protože se nic nedělo, vznesl jsem 

dotaz, kdy mi bude onen účet přidělen. 

Reakce nepřišla a já odjel na dovolenou. 

Na konci dovolené jsem opět napsal a vzá-

pětí mi volal zástupce firmy, že jim ještě pro 

založení něco chybí a potřebují to doplnit.

Přišli jsme tedy zbytečně o tři týdny, 

které nám budou v době startu chybět. 

Chápu, že zakládat firmu v době 

nejčastějších dovolených není ideální, ale 

dost mě překvapilo, že jsem nebyl o nut-

nosti doplnit data informován dříve. Nyní 

stále čekáme na přidělení účtu pro složení 

základního kapitálu a doufáme, že toto 

zdržení neohrozí náš komerční start.

ZaložFirmu.cz silně konkuruje všem 

společnostem obchodujícím s ready 

made s. r. o., poplatky portálu jsou 

několikrát nižší, a člověk navíc nemusí 

běhat po úřadech. Kdyby portál fungoval 

tak, jak uvádí na svých stránkách, a lépe 

informoval klienty o nenadálých zdrženích, 

jednalo by se o skvělou službu, kterou 

bych doporučil. Po této zkušenosti ale 

doporučovat nemohu a pouze doufám, že 

se založení podaří.   

Zakládání firmy ze seriálu Stavíme firmu krok 
za krokem můžete sledovat také na webo-
vých stránkách www.greenhousing.cz.

Příště se dočtete:

Jak vytvořit logo, web 
a kampaň na internetu.
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Když chybí  
čas nebo PeníZe

Pokud se zakládáním společnosti pospícháte 

nebo nemáte 200 tisíc korun, doporučuji vám 

pořízení ready made. V případě, že na projekt 

nepospícháte, ale nemáte čas sami nic zakládat, 

doporučuji najmout si brigádníka, dát mu plnou 

moc – a on již vše oběhá a vyřídí. 

Jak založit vlastní společnost


