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Jak na založení nové společnosti? Nechte si
poradit
KOMERČNÍ SDĚLENÍ  27. dubna 2011  7:00

Uvažujete o založení s.r.o., ale potřebujete ji rychle? Máte k založení nové společnosti otázky
a nechcete věnovat týden studiu zákonů? Chcete omezit rizika podnikání OSVČ, ale bojíte
se starostí se s.r.o., sídlem firmy a agendou?

Profi-kancelář s.r.o. | foto: Profi-kancelář s.r.o.
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Staňte se skutečným obchodníkem
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Další články z rubriky

Jestliže si chcete založení nové společnosti usnadnit, získat garanci rychlosti a
úspěchu založení, tak se vyplatí využít služeb specializované firmy.

Poradenství k založení s.r.o., založení nové společnosti express na klíč, poskytnutí
sídla, vedení účetnictví a dalších agend nabízí například společnost Profi-kancelář
s.r.o.

Pokud ovšem máte dost času, rádi studujete zákony, vyhlášky a jejich výklady a
na úřadech jste jako doma, pak se můžete pustit do akce sami.

Pokud se prošlapat cestu přes maximální nasazení nepodaří nebo vám budou
hrozit zvýšené výdaje za opakované podání na obchodní rejstřík, uvedená
společnost ráda pomůže i s vybranými částmi procesu založení nové společnosti.

Profesionální poradenství
Než zahájíte vlastní proces založení nové společnosti, je vhodné zvážit řadu
aspektů. Specialisté vám mohou poradit v otázkách spojených s přípravou
notářského zápisu, jednáním jednatelů, práv k obchodním podílům, vč. dědictví,
využitím společného jmění manželů pro účel založení nové společnosti, volbu a
nastavení živností, umístění sídla firmy, provozoven, atd.

Poradenská společnost Profi-kancelář s.r.o. klienty nenutí vyplňovat osobní údaje
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Středa, 7. prosince 2011. Svátek má Ambrož, Benjamin.
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do webových formulářů a veškeré otázky řeší s klientem osobně.

Minimální zátěž klienta
Samotné založení nové s.r.o. je zajišťováno na základě plné moci od klienta.
Kromě osobní účasti při sepisování notářského zápisu není vaše přítomnost
třeba. Odborníci se postarají o to, aby veškeré dokumenty byly připraveny a
podány v souladu s platnou legislativou.

Kromě zřízení živnostenského listu a zápisu nové společnosti do obchodního
rejstříku se Profi-kancelář s.r.o. postará i o přihlášení na finančním úřadu, volitelně
k placení DPH.

Rychlost založení nové s.r.o.
Za jak dlouho můžete očekávat založenou firmu přihlášenou na příslušných
úřadech? Pokud vše probíhá plynule, celý proces založení nové společnosti trvá
pouze 10 pracovních dní od sestavení notářského zápisu.

Společnost Profi-kancelář s.r.o. dává navíc garance, že pokud nová firma nebude
zapsána v obchodním rejstříku v dohodnutém termínu, dostanete slevu na její
služby až do výše 100 %.

Poskytnutí sídla firmy
Kromě založení nové společnosti na míru nabízí Profi-kancelář s.r.o., též službu
poskytnutí sídla firmy, tzv. virtuální kancelář. Je to elegantní řešení pro společnosti,
které nepotřebují vlastní administrativní prostory a mohou je sdílet s dalšími
firmami.

Jedná se v podstatě o pronájem registrační adresy se zajištěním běžné
administrativy a kontaktu s klienty a úřady, o což se stará stálá recepce.
Poskytnutí sídla je k dispozici na prestižních adresách Karlovo náměstí, Praha 2 a
Husinecká ulice, Praha 3. Pro nově založené společnosti navíc se slevou.
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