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ВВЕДЕННЯ

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю у Чехії

Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ) є одним із видів
юридичних осіб, які можуть бути зареєстровані в Чехії. Відносно нескладні
юридичні вимоги до заснування та реєстрації компанії в Торговому реєстрі,
простота корпоративного управління, можливість широкого розпорядження
частками, гнучкий процес прийняття рішень та обмежена відповідальність її
учасників — ось деякі з причин, через які ТОВ є типом юридичної особи, що
найбільше використовується в Чеській Республіці для ведення бізнесу.

У статті ви знайдете більшу частину необхідної інформації, пов'язаної з
відкриттям ТОВ у Чехії для громадян та юридичних осіб з України. Ми
обговоримо ключові моменти, а саме: установчий договір; назва компанії;
зареєстрований офіс; зареєстрований капітал; адміністратор внесків; ділова
активність; виконавчі директори; наглядова рада; реєстрація у Торговому
реєстрі; наступні зобов’язання.
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УСТАНОВЧИ

Й ДОКУМЕНТ

ТОВ може бути засноване одним або декількома засновниками як
фізичними, так і юридичними особами шляхом укладення установчого
договору (або установчого акту за наявності одного засновника) у формі
нотаріального акту. Для вчинення нотаріального акту, необхідна
присутність засновника (засновників), особисто або представленого на
підставі довіреності з нотаріально засвідченими підписами.

Якщо засновником є   юридична особа, необхідно надати витяг з Торгового
реєстру. Такий витяг не повинен бути старшим за  6 місяців.

Нотаріальні збори, у зв'язку зі створенням ТОВ, зазвичай становлять
близько 10 000 чеських крон (включно з ПДВ), за умови, що ТОВ не має
великого статутного капіталу.
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НАЗВА

КОМПАНІЇ

ТОВ повинно мати унікальне фірмове найменування, яке включає
організаційно-правову форму компанії s ručením obmedzeným, s.r.o. чи
spol. з р.о. Перш ніж ухвалити рішення про те, яким буде фірмове
найменування ТОВ, завжди варто заздалегідь уточнити у нотаріуса, чи є
така назва. 

Така сама фірмова назва або її дуже схожа версія вже можуть бути
зареєстровані в Торговому реєстрі Чехії.
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ЗАРЕЄСТРОВ
АНИЙ ОФІС

Кожне ТОВ повинно мати юридичну адресу, вказану в установчому договорі та
зареєстровану в Торговому реєстрі. Достатньо, якщо в установчому договорі
зареєстрований офіс вказаний за назвою муніципалітету, в якому знаходиться
зареєстрований офіс, у Торговому реєстрі має бути зареєстрована конкретна
адреса.

Для реєстрації юридичної адреси ТОВ у Торговому реєстрі необхідно надати
договір оренди відповідного приміщення або письмову згоду власника. Такий
дозвіл не повинен бути старшим 3 місяців, а підпис власника повинен бути
нотаріально засвідчений. Для розміщення зареєстрованого офісу можна
скористатися послугами одного з приватних провайдерів так званих віртуальних
офісів. Ця послуга доступна в кожному великому чеському місті і зазвичай
включає обробку пошти, наявність конференц-залів і т. д. Ціни зазвичай
варіюються від 450 до 2000 крон на місяць (без ПДВ).
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ЗАРЕЄСТРОВА
НИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал формується за допомогою вкладів учасників ТОВ.
Мінімальний статутний капітал складає 1 CZK. Обмежень максимальної суми
немає.

Найчастіше вклади до статутного капіталу вносяться грошовими коштами, але
можливі й вклади у натуральній формі (такі активи, як нерухоме майно,
транспортні засоби, обладнання тощо), однак у такому разі необхідна експертна
оцінка вкладу у натуральній формі. 

До реєстрації ТОВ у Торговому реєстрі мають бути внесені негрошові внески у
повному обсязі, а кожен грошовий внесок має бути сплачено у розмірі не менше
30% від суми. Повна оплата має бути здійснена в строк, зазначений в
установчому акті або установчому договорі, але не пізніше ніж через 5 років
після дати реєстрації ТОВ.



05 -
АДМІНІСТРА
ТОР ВНЕСКІВ

При реєстрації ТОВ необхідно призначити керівника внесками, яким може бути
як засновник, майбутній виконавчий директор, так і будь-яка інша особа, чи то
фізична, чи юридична особа. Роль адміністратора полягає в управлінні всіма
внесками до статутного капіталу та видачі письмового підтвердження після того,
як внески внесено або сплачено, і ТОВ може бути зареєстроване у Торговому
реєстрі. 

Одним із основних завдань адміністратора є відкриття банківського рахунку, на
який мають бути внесені грошові внески. Однак, якщо статутний капітал ТОВ не
перевищує 20 000 чеських крон, грошові внески можуть бути сплачені іншим
способом (наприклад, готівкою на руки адміністратору). Це може бути дуже
вигідно як з адміністративної точки зору, так і з точки зору часу, оскільки
необхідність спілкування з банком та проходження банком процедур AML/KYC
відпадає у процесі заснування ТОВ. 
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ДІЛОВА

АКТИВНІСТЬ

Кожне ТОВ має визначити сферу своєї діяльності в установчому договорі та
отримати відповідні публічно-правові дозволи, затвердження або ліцензії після
реєстрації ТОВ та до його реєстрації у Торговому реєстрі (вони мають бути подані в
оригіналах для реєстрації ТОВ). 

Більшість видів комерційної діяльності у Чеській Республіці підлягають реєстрації у
Торговому реєстрі. Умови та терміни оформлення угоди залежать від виду
підприємницької діяльності. Більш спеціалізовані види діяльності підлягають
додатковим умовам, як правило, необхідно призначити відповідального
представника, який має відповідати професійним вимогам, встановленим законом
для підприємницької діяльності. Існує також так звана вільна торгівля, яку можна
зареєструвати без особливих вимог. Вільна торгівля включає 82 сфери діяльності
на вибір. Витрати та терміни отримання дозволів на ведення бізнесу залежить від
специфіки діяльності ТОВ. Торгові ліцензії оподатковуються адміністративним
збором у розмірі 1000 чеських крон. Реєстрація угод може бути здійснена негайно
(як правило, у разі вільної торгівлі), але також може тривати більше місяця.
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ВИКОНАВЧІ
ДИРЕКТОРИ

При реєстрації ТОВ засновник (засновники) має призначити першого
виконавчого директора (директорів) ТОВ. Виконавчий директор здійснює
комерційне керівництво ТОВ та діє від імені ТОВ.

Особа, призначена виконавчим директором (або законним представником у разі,
якщо на цю посаду призначається юридична особа), має бути старшою за
вісімнадцять років, дієздатною і мати чисту судимість.

При цьому виконавчий директор повинен надати витяг зі свого кримінального
реєстру, який не повинен бути старшим 3 місяців, а також афідевіт з нотаріально
засвідченими підписами.
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НАГЛЯДОВА

РАДА I 
 РЕЄСТРАЦІЯ

У
КОМЕРЦІЙНО
МУ РЕГІСТРІ

Наглядова рада
Наглядова рада у ТОВ необов'язкова. Якщо це встановлено установчим
договором, засновник повинен призначити першого члена наглядової ради. 6Тут
застосовується те саме, що і щодо виконавчих директорів, описаних вище.

Реєстрація у Комерційному регістрі
Після того, як ТОВ буде засновано і всі вищезгадані документи будуть
представлені нотаріусу, нотаріус зареєструє ТОВ у Торговому реєстрі, і процес
створення ТОВ буде завершено.

Судове мито за реєстрацію ТОВ у Комерційному регістрі складає 2700 чеських
крон.
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НАСТУПНІ

ЗОБОВ'ЯЗАН
НЯ

Після реєстрації ТОВ у Торговому реєстрі виконавчий директор (директора)
повинен зареєструвати ТОВ для сплати прибуткового податку протягом 15 днів у
компетентному податковому органі, відкрити банківський рахунок для ТОВ та
зареєструвати бенефіціарних власників ТОВ до реєстру кінцевих бенефіціарних
власників. 

Виконавчий директор (директора) також має отримати інформацію про доступ
до скриньки даних ТОВ, яка є послугою, призначеною для зв'язку між ТОВ та
державними органами.



OSTRAVA
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Tel .  +420 596 110 300

FORLEX s .r .o . ,  адвокати /
attorneys-at-law

ID NO: 042 75 705 

www.forlex.cz/en

BRNO
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno
Tel .  +420 530 506 205

КОНТАКТ


