Zakládání společností
Fáze zakládání společnosti je významná fáze, ve které musí být přijaty důležitá rozhodnutí a
zahájeny přípravy. Právě dobrá příprava, jak známo, znamená rozhodující podíl na budoucím
úspěchu.
Když v současnosti zakládáte podnik, potom Vám nabízíme solidní poradenství a kompetentní
doprovod v tak významné životní fázi Vašeho podniku. Vynasnažíme se sladit naše služby individuálně k Vašim potřebám a připravili jsme pro Vás za tímto účelem balíčky služeb. Kooperujeme se spolupracujícími notáři, právníky a daňovými poradci, takže náše balíčky postačí od
jednoduchého poradenství až ke komplexnímu převzetí veškerých zakladatelských aktivit.

Obr. Balíčky služeb

Detail balíčků:
Balíček
Start

Advanced

Služby
Poradenství v oblastech:
• Osobní předpoklady
• Podnikatelský koncept/podnikatelský plán
• Náležitosti založení
Start plus podrobné poradenství a koncepce v oblasti podnikatelského plánu:
• Zakladatel/ka
• Obchodní myšlenka (záměr, cíle, riziko)
• Podnik (organizace, právní forma, personál, umístění)
• Služba / výrobek
• Trh, konkurence a prostředí
• Nákup a dodavatelé
• Živnostenský zákon, daňové zákony a autorské právo
• Marketing
• Financování
• Plán aktivit a časový plán
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Professional

All-in

All-in plus

Advanced plus spolupráce na podnikatelském plánu a spolupráce při
založení, zejména:
• Společenská smlouva
• Obchodní rejstřík
• Živnostenské listy
• Finanční úřad
• Sociální pojištění
Professional plus převzetí veškerých zakladatelských aktivit
All-in plus doplňkové služby jako jsou (dle domluvy):
• Hledání sídla podnikání
• Povolení provozovny
• Výběr zaměstnanců a přihlášení zaměstnanců
• Vedení kanceláře
• Účetní evidence
• Výkaznictví

Také Vás rádi podpoříme specifickými službami, které překračují rozsah zakládání společností.
Vedle zakládání společností v České republice patří k našim základním kompetencím zakládání
společností v Rakousku. Na základě našich komplexních služeb ve vztahu k těmto zemím jsme
co nejlépe vybaveni našim úspěšným „All-in plus“ balíčkem, abychom rozšířili aktivní podporu
při Vašem plánovaném vstupu na trh.
Vaše plus: Vyberete si balíček zcela dle Vašich požadavků a obdržíte od nás z jedné ruky
všechny služby, které mají souvislost se založením Vašeho podniku. Převezmeme
všechny zakladatelské aktivity, takže budete mít dostatek času věnovat se vstupu Vašich
služeb a Vašich výrobků na trh. S podporou zkušeného partnera na Vaší straně se vyvarujete chyb, za které se mnohdy tak draze platí!
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