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Tipy a triky pro založení úspÐšné
a prosperující spoleÎnosti
Máte za sebou úspěšný start svého byznysu jako OSVČ a potřebujete své podnikání transformovat do podoby
odpovídající vaší expanzi? Pak asi uvažujete o založení společnosti. Na co je dobré nezapomenout se dočtete právě zde.
Každý začínající podnikatel se na
počátku svého podnikání dostane do
situace, kdy se rozhoduje, jakou právní
formu pro své podnikání zvolí. Většina
podnikatelských subjektů začne jako
osoba samostatně výdělečně činná
(OSVČ), z důvodů finančních i časových
nákladů. Část podnikatelů se však dostane do situace, kdy pro ně podnikat
jako OSVČ už není nadále výhodné
a rozhodne se založit si společnost. Ze
všech možností je nejpoužívanější formou společnost s ručením omezeným,
a to pro malou administrativní náročnost založení i správy, omezené ručení
společníků a nízký požadavek na základní kapitál společnosti. Podrobnější informace ke společnosti s ručením
omezeným i k jiným typům společností
naleznete například na portálu businessinfo.cz, my se zde budeme zabývat
důležitými tipy a triky při zakládání společností.
Společnost si můžete založit sami
s asistencí notáře nebo si pořídit společnost předzaloženou, tzv. ready-made
společnost. Koupě ready-made společnosti vám uspoří hodně času, starostí
i peněz, avšak musíte počítat s tím, že
zakladatelská listina (je-li společníků
více, nazývá se společenská smlouva),
což je základní dokument upravující
vnitřní poměry společnosti, bude vzorový a ne upravený na míru. To samé se
vám však stane, necháte-li si zakladatelskou listinu sepsat notářem dle jeho
vzoru. Takže, co je dobré si v zakladatelské listině ohlídat:

Jednání za společnost
Má-li společnost více jednatelů, musíte se rozhodnout, zda budou jednat
samostatně, či společně. Smluvní volnosti se však meze nekladou, lze proto
nastavit například samostatné jednání
jednatelů do určité hodnoty či částky
(například 50 000 Kč) a nad tuto částku
pak musí jednat společně (tzn. například podepsat smlouvu všichni).

Změny sídla společnosti
Každá změna společenské smlouvy
musí být učiněna notářem a následně
zapsána do obchodního rejstříku, což
vždy přináší další náklady od 5 000 Kč
výše. Abyste toto nemuseli podstupovat pokaždé, když změníte sídlo a přestěhujete se o ulici dál, nechte si do zakladatelské smlouvy zapsat jako sídlo
společnosti jen obec (např. Praha). Poté,
když přesunete sídlo např. z Prahy 9
na Prahu 10, nebudete muset k notáři.

Rozhodování valné hromady
Valná hromada je souhrnem všech
společníků a jako taková je vrcholným
orgánem společnosti a rozhoduje o nejzávažnějších záležitostech (likvidace
společnosti, převody obchodních podílů atd.). Valná hromada je standardně
usnášeníschopná, sejde-li se alespoň
polovina společníků a rozhoduje nadpoloviční většinou. Za určitých podmínek tak může rozhodovat o zásadních
záležitostech společnosti společník
s jen 34 % podílem. Myslete na to při
rozdělování obchodních podílů ve společnosti a tyto podmínky rozhodování
si ve společenské smlouvě modifikujte
podle vlastních potřeb.

Převody obchodních podílů
Podle toho, jakou míru flexibility
budete chtít mít při prodejích obchodních podílů ve společnosti, nastavte
podmínky jejich převodů. Tyto mohou
zahrnovat předkupní právo současných
společníků, samotnou převoditelnost
obchodních podílů na třetí osoby, nutnost souhlasu valné hromady při převodech na současné společníky a další.
Zmíníme zde i možnost dědění obchodního podílu, kterou lze vyloučit a nepřipustit tak do společnosti dědice.
Možností, jak si personalizovat společnost prostřednictvím nastavení parametrů v zakladatelské listině je mnoho.
Dále si můžete například určit přísnější

podmínky zákazu konkurence jednatelů či ustanovit dozorčí radu.
Vždy si proto před založením společnosti vyžádejte od notáře či poskytovatele ready-made společností jeho
vzor zakladatelské listiny a upravte si
ji tak, aby plně vyhovovala vašim potřebám. Dále si dejte pozor, kolik stejnopisů vám notář nabízí. Jeden je vždy
v ceně a na rozdíl od opisů jsou stejnopisy dost drahé, což mnoho notářů používá k přivýdělku. Vyvarujte se též
notářů, kteří vám do zakladatelské listiny opisují dlouhé pasáže z obchodního zákoníku, což jednak navyšuje
jejich odměnu a vám to v případě novelizace těchto ustanovení přidělá starosti a náklady. Není nutné do zakladatelské listiny vkládat to, co jinak upravuje zákon.
Zakladatelské listině, resp. společenské smlouvě je vždy bezpodmínečně třeba věnovat maximální pozornost,
neboť v případě jakýchkoliv vnitřních
problémů ve společnosti, které v případě více společníků vždy přijdou, se
každý právník či soudce nejprve dívá
do společenské smlouvy a až poté do
zákona, smluvní úprava má před dispozitivními ustanoveními zákona přednost.
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