Založení firmy za 1 den přes internet
Tato novela má za cíl umožnit občanům založit společnost s ručením omezeným během 1
dne přes internet s menšími poplatky než dosud. Navíc s možností moderních platebních
metod (platební karta apod).
Přidejme se mezi státy jako Estonsko či Velká Británie, ve kterých to za jeden den, online a
navíc levněji jde. Touto novelou nechceme říkat, že proces zakládání obchodní společnosti
je dnes největší překážkou pro začínající podnikatele. Určitě jim však při začátku podnikání
každé zlevnění a zjednodušení pomůže.
Zdvořile si vás dovoluji požádat o podporu tohoto zákona, který v nejbližších týdnech
předložíme. Budeme také rád, když se stanete spolupředkladateli.
Co se mění:
● zápis do rejstříků bude automatizován - pokud údaje vyplněné ve formuláři jsou
správné a v souladu se zákonem (a toto lze automatizovaně ověřit), zápis bude
proveden bez potřeby ruční kontroly soudem
● snižují se povinné poplatky na 500 Kč z dnešních 5 000 Kč (v případě
standardizované smlouvy)
● v případě, že má společnosti základní kapitál do 5000 Kč, je společník zproštěn
vkladové povinnosti, protože u takto nízké částky postrádá smysl a celý proces
pouze zdržuje,
Naopak současný postup je nadále plně v platnosti. Celý náš návrh otevírá pouze
alternativní cestu. Pokud chcete smlouvu založit dnešním způsobem, tak i nadále budete mít
tuto možnost.
Zároveň jsme připravili aplikaci, která založení s.r.o. již dnes umožňuje. Avšak se
současnými poplatky a s nutností lidské práce v pozadí (jelikož my samozřejmě do rejstříku
zapisovat nemůžeme). Nicméně tato aplikace ukazuje, že náš návrh může v praxi fungovat
a ani to není těžké. Aplikaci dáváme plně k dispozici zdarma , aby si z ní státní správa mohla
vzít, co bude potřebovat.
Změna se týká 5 zákonů:
● zákon o živnostenském podnikání,
● zákon o soudních poplatcích,
● zákon o správních poplatcích,
● zákon o obchodních společnostech a družstvech,
● zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských
fondů
V textu, který vám pošleme, naleznete velmi podrobnou důvodovou zprávu.
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