
 
 

 

 
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Češkem 

Společnost s ručením omezeným - SRO  

Osnovni Kapital 1 CZK 

Sedež: Praga 

 
Korak Trajanje Stroški 

1. Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja  
Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja se lahko opravi 
brezplačno prek spleta pri Ministrstvu za pravosodje 
(www.justice.cz). 

on-line 
postopek 

brezplačno 

2. Overitev akta o ustanovitvi pri notarju 
Akt o ustanovitvi družbe in podpisi zastopnikov družbe se 
overijo pri notarju. 

1 dan ca 17.000 
CZK 

3. Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala 
družbe 
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in 
deponirajo najmanj predpisani minimalni kapital družbe. 
Dokler ni postopek registracije družbe zaključen, so sredstva 
na računu blokirana. 
Banka izda o depoziti potrdilo. Strošek odprtja računa je 
odvisen od banke in lahko dosega tudi  5.000 CZK, pri večini 
bank pa je brezplačen. 

2 dni brezplačno 

4. Registracija na Uradu za trgovinske licence in pridobitev 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
Družba se mora pred vpisom v register družb registrirati pri 
Uradu za trgovinske licence (Trade License Office) in v skladu 
z Zakonom o trgovinskih licencah dobiti dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti. Registracija se lahko opravi prek ene 
od 15 enotnih točk (Czech Point of Single Contact). Vloga 
vsebuje: 
-         enotni obrazec za registracijo; 
-         potrdilo o kvalifikaciji, če sodi dejavnost med regulirane 
dejavnosti. 
-         potrdilo o nekaznovanosti; 
-         dokazilo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov (s 
soglasjem najemodajalca); 
-         akt o ustanovitvi družbe; 
-         dokazilo o plačilu upravnih taks. 
Urad za trgovinske licence izda izpis iz registra trgovinskih 
licenc v največ 5 dneh, običajno pa traja postopek 1 ali 2 dni. 

2 dni 1000 CZK 

http://www.businessinfo.cz/en/articles/single-registration-form-czech-republic-8329.html


5. Vloga za vpis v trgovinski register  
Vloga za vpis v register družb (Živnostenský rejstřík)  se vloži 
na lokalno pristojnem sodišču. Vlogi je treba priložiti: 
-         akt o ustanovitvi družbe; 
-         podpisano soglasje ustanoviteljev in direktorjev o vpisu 
družbe v register; 
-         potrdilo o nekaznovanosti; 
-         izpis iz registra trgovinskih licenc 
-         dokazilo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov (s 
soglasjem najemodajalca); 
-         pooblastila zastopnikom; 
-         biografske podatke direktorjev družbe; 
-         dokazilo o vplačilu osnovnega kapitala. 
Sodišče izda izpis iz registra trgovinskih licenc v 5 delovnih 
dneh. 

7 dni 6.000 CZK 

6. Registracija za davke pri Finančni upravi 
Družba se mora v roku 8 dni od ustanovitve prijaviti pri Davčni 
upravi (Finanční správa). Od 1.1.2015 morajo 
biti obrazci obvezno oddani v elektronski obliki. 

on-line 
postopek 

brezplačno 

7. Prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva pri ČSSZ 
Družba prijavi zaposlene Češki upravi za socialno varstvo 
(Česká správa sociálního zabezpečení - ČSSZ) v sistem 
socialnega varstva elektronsko 

1 dan (hkrati 
s prejšnjim 
postopkom ) 

brezplačno 

8. Prijava zaposlenih v sistem zdravstvenega zavarovanja  
Družba prijavi zaposlene zdravstveni zavarovalnici 
(najpogosteje VZP). 

1 dan (hkrati 
s prejšnjim 
postopkom ) 

brezplačno 

 

Vir: Svetovna banka 2016, CzechInvest 2016, Businessinfo Cz 2016 

 

 

Več o poslovnem okolju v Češki Republiki  

http://www.financnisprava.cz/
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni.htm
http://www.vzp.cz/
http://www.izvoznookno.si/Podatki_o_drzavah/ceska/Poslovanje/Prodaja

