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CENÍK: VIRTUÁLNÍ SÍDLA 

Nabízená virtuální sídla: 

Praha 1 – Nové Město, Těšnov 1163/5 

Praha 1 – Nové Město, Vojtěšská 211/6 – Nové Město 

Praha 3 – Žižkov, Lupáčova 891/7 

Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1046/8 

Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 157/98 

Praha 6 - Střešovice, Za Hládkovem 973/4 

Praha 7 - Holešovice, Heřmanova 597/61 

Praha 8 - Libeň, Heydukova 896/11 

Praha 8 - Libeň, Novákových 970/41 

Praha 10 - Malešice, Útulná 507/15 

Praha 10 - Vinohrady, Řipská 1445/6 

 

Cena sídel: 

Kompletní ceník naleznete v tabulce na straně 3. 

Cena sídla sestává z nájemného a služeb a jednorázového zřizovacího poplatku. 

Služby činí za měsíc vždy 100 Kč z částky uvedené v tabulce a připočítává se k nim vždy 

21% DPH (pro plátce i neplátce DPH). 

Nájemné je zbytek do ceny uvedené v tabulce. Nájemné je pro neplátce DPH s 0% DPH, pro 

plátce s 21% DPH (dle zákona o DPH). 

Jednorázový zřizovací poplatek účtujeme ve výši 1000 Kč a připočítává se k němu vždy 

21% DPH (pro plátce i neplátce DPH). Tento poplatek je hrazen pouze jednou ve faktuře za první 

fakturační období. 

Cena za využití virtuálního sídla je hrazena vždy dopředu na vybrané fakturační období – čvrtletní, 

pololetní, roční nebo dvouroční fakturace. 



   
 

    

2 

 

Slevy: 

Slevu lze získat dvěmi způsoby. 

Poskytujeme jednak slevy za dlouhodobé předplatby: 

5 % - pololetní fakturace 

12% - roční fakturace 

20% - dvouroční fakturace 

 

A dále poskytujeme slevy množstevní, resp. slevu při součané koupi naší ready-made 

společnosti: 

10% - za druhé zakoupené virtuální sídlo 

15% - za třetí zakoupené virtuální sídlo 

20% - za čtvrté a další zakoupené virtuální sídlo nebo za sídlo k naší ready-made společnosti 

 

Slevy lze kombinovat, proto můžete dosáhnout slevy až 36%! 

 

Cena zahrnuje: 

 Možnost uvedení adresy v OR/ŽR 

 Přijímání pošty na této adrese 

 Přeposílání došlé korespondence na Vámi udanou adresu v ČR nebo osobní odběr v naší 

kanceláři na adrese Těšnov 5, Praha 1 

 Poskytnutí zasedací místnosti v Praze 1 pro případná jednání se státními orgány zdarma 
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Kompletní ceník: 

 

  



   
 

    

4 

 

CENÍK: READY MADE SPOLEČNOSTI 

Nabízené ready made společnosti: 

Společnost s ručením omezeným – založeno 2012, základní kapitál 200 000 Kč 

Společnost s ručením omezeným – založeno 2013, základní kapitál 200 000 Kč 

Společnost s ručením omezeným – založeno 2014, základní kapitál 120 Kč 

Společnost s ručením omezeným – založeno 2015, základní kapitál 120 Kč 

Společnost s ručením omezeným – založeno 2015, základní kapitál 200 000 Kč 

 

Akciová společnost – založeno 2014, základní kapitál 2 000 000 Kč 

Akciová společnost – založeno 2015, základní kapitál 2 000 000 Kč 

Cena za koupi společnosti: 
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Cena zahrnuje: 

 přípravu veškerých dokumentů potřebných k převodu 

 registraci libovolného počtu živností na živnostenském úřadě 

 zařízení zápisu změn do obchodního rejstříku 

 odeslání žádosti o registraci k DPH 

 

Prodej obchodních podílů a cenných papírů je dle platné české legislativy osvobozen od DPH. 

Uváděné ceny za koupi společnosti jsou proto konečné, DPH se k nim již nepřipočítává. 

 

Příplatky: 

Vlastní sídlo (nevyužiji virtuální sídlo od Prague Business Office s.r.o.) – 3000 Kč vč. DPH. 

Změna zakladatelské listiny – 5000 Kč vč. DPH 

 

Slevy: 

 

Můžete získat množstevní slevu při koupi více společností. Sleva platí jak v případech, 

kdy zakoupíte více společností najednou, tak v případech, kdy zakupujete společnosti postupně. 

 

2% - na druhou zakoupenou ready made společnost 

5% - na třetí zakoupenou ready made společnost 

10% - na čtvrtou a další zakoupenou ready made společnost 

 

Ke společnosti dále poskytujeme slevu na poskytnutí virtuálního sídla ve výši 20% oproti 

základní ceníkové ceně. Kompletní ceník virtuálních sídel platný pro současné zakoupení ready 

made společnosti, naleznete na konci tohoto dokumentu. 
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Kdy se mění zakladatelská listina? 

Zakladatelská listina se mění notářským zápisem, jeho cena vychází z platného notářského tarifu 

(vyhláška 196/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

 

Zakladatelskou listinu je třeba změnit v těchto případech: 

 změna obchodní firmy (jména) společnosti 

 přesun sídla firmy mimo Prahu 

 jiný počet jednatelů než jeden (jen u s.r.o.) 

 jiný počet společníků (vlastníků) než jeden (jen u s.r.o. založených v roce 2013 a dříve) 

 jiný počet členů představenstva/statutárních ředitelů (jen u a.s.) 

 jiný počet členů dozorčí rady/správní rady (jen u a.s.) 

 přidání předmětů podnikání 

 navýšení základního kapitálu 

 

Další informace: 

 za společnost již byla odeslána přihláška k registraci k dani z příjmu právnických 

osob na FÚ 

 společnost má zřízený účet u FIO banky nebo Komerční banky 

 předměty činnosti uvedené v zakladatelské listině nejsou registrovány na ŽR, jejich 

registraci dle Vašeho přání provedeme po koupi společnosti, je nutné obstarat si vlastního 

odpovědného zástupce 

 nezajišťujeme jednatele, členy představenstva ani dozorčí rady 

 nezajišťujeme odpovědné zástupce pro řemeslné, vázané a koncesované živnosti 
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Předměty podnikání uvedené v zakladatelské listině: 

 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 Projektová činnost ve výstavbě 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Hostinská činnost 

 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 

věcí 

 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více 

než 9 osob včetně řidiče 

 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí 

 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 

9 osob včetně řidiče 
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Virtuální sídlo: 

Cena sídla sestává z nájemného a služeb a jednorázového zřizovacího poplatku. 

Služby činí za měsíc vždy 100 Kč z částky uvedené v tabulce a připočítává se k nim vždy 

21% DPH (pro plátce i neplátce DPH). 

Nájemné je zbytek do ceny uvedené v tabulce. Nájemné je pro neplátce DPH s 0% DPH, pro 

plátce s 21% DPH (dle zákona o DPH). 

Jednorázový zřizovací poplatek účtujeme ve výši 1000 Kč a připočítává se k němu vždy 

21% DPH (pro plátce i neplátce DPH). Tento poplatek je hrazen pouze jednou ve faktuře za první 

fakturační období. 

Cena za využití virtuálního sídla je hrazena vždy dopředu na vybrané fakturační období – 

čvrtletní, pololetní, roční nebo dvouroční fakturace. 

 

 

Slevy na virtuální sídlo: 

Slevu lze získat dvěmi způsoby. 

Poskytujeme jednak slevy za dlouhodobé předplatby: 

10 % - pololetní fakturace 

12% - roční fakturace 

20% - dvouroční fakturace 

Slevy se kombinují s poskytovanou 20% slevou na virtuální sídlo zakoupené společně s ready 

made společností. 

 

Cena zahrnuje: 

 Možnost uvedení adresy v OR/ŽR 

 Přijímání pošty na této adrese 

 Přeposílání došlé korespondence na Vámi udanou adresu v ČR nebo osobní odběr v naší 

kanceláři na adrese Těšnov 5, Praha 1 

 Poskytnutí zasedací místnosti v Praze 1 pro případná jednání se státními orgány zdarma 
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CENÍK: ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 

Založení s.r.o. nebo a.s. je díky legislativním požadavkům a byrokratickým procesům procedura, 

která je komplikovaná a časově velmi náročná. V případě, že potřebujete začít co nejrychleji 

podnikat a koupě ready-made společnosti Vám nevyhovuje,  nabízíme Vám produkt Založení 

společnosti na míru. Využijte naši komplexní profesionální asistenci. Vložte založení své nové 

společnosti do rukou odborníků, kteří za svou praxi založili již stovky společností! Založíme 

společnost přesně podle Vašich přání a požadavků. 

 

Založení společnosti s ručením omezeným na míru: 

Cena včetně DPH 17 900 Kč 

 

Založení akciové společnosti na míru 

Cena včetně DPH 50 900 Kč 

 

V ceně služby je: 

 Příprava zakladatelské listiny notářským zápisem 

 Příprava veškerých dalších dokumentů potřebných pro zápis společnosti do OR a živností 

do ŽR 

 Registrace živností na ŽR 

 Registrace k dani z příjmu právnických osob 

 Registrace k DPH (pozor na zpřísněné podmínky - viz. sekce Časté dotazy) 

 Zařízení zápisu společnosti do OR 

 

V ceně služby není: 

 Složení základního kapitálu 

 Zajištění jednatele nebo členů předstevenstva/dozorčí rady 

 Zajištění odpovědného zástupce pro živnosti uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 
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CENÍK: ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

Nabízíme možnost pronájmu zasedacích místností v centru Prahy na Florenci. Naše zasedací 

místnosti jsou vhodné pro běžné jednání s klienty, úřady či obchodními partnety, dále také 

pro odborné poradenství nebo školení menšího počtu osob. 

 

 

Přesná adresa umístění zasedacích místností: 

Těšnov 1368/5, 2. patro 

110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

 

V ceně pronájmu je: 

 Recepce 

 Vybavení: flipchart, tabule, fixy, projektor, připojení k internetu (wifi i kabel) 

 Občerstvení: káva, čaj, voda v ceně 

 

 

Za příplatek: 

Zajistíme i další občerstvení dle Vašeho přání i pronájem zasedací místnosti mimo pracovní dobu 
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Nabízené zasedací místnosti a cena: 

 

Malá zasedací místnost 

 

Cena je 250 Kč za každou započatou hodinu. Kapacita max. 4 osoby. 

 

Velká zasedací místnost 

 

Cena je 390 Kč za každou započatou hodinu. Kapacita max. 6 osob. 

 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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CENÍK: ÚŘEDNÍ SLUŽBY 

Potřebujete zaregistrovat živnosti? Zajistit změnu sídla v obchodním rejstříku? Změnit 

zakladatelskou listinu společnosti?Obraťte se na nás! Vše pro vás rádi zajistíme, ať už se jedná o 

notářské služby, vypracování dokumentů a podání dokumentů do obchodního nebo 

živnostenského rejstříku, komunikaci s úřady anebo změny v dokumentaci společností související 

s novou legislativou (zákon o obchodních korporacích, nový občanský zákoník). 

Nenašli jste, co jste hledali? Nevadí, obraťte se na nás a my pro Vás vytvoříme nabídku šitou na 

míru vašim požadavkům. 

 

Nabízené úřední služby a cena: 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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Popis služeb: 

Ohlášení změn na obchodní rejstřík 

Vypracování a podání návrhu na obchodní rejstřík. 

 

Zápis z valné hromady - bez notářského zápisu 

Zápis z valné hromady s.r.o. nebo a.s. bez notářského zápisu. Cena se může lišit individuálně dle 

náročnosti zápisu. 

 

Změna zakladatelského dokumentu - notářský zápis 

Změna zakladatelského dokumentu společnosti (s.r.o. nebo a.s.) formou notářského zápisu. Cena 

je za všechny změny dohromady. 

 

Ohlášení další volné živnosti 

Cena se rozumí za vypracování fomuláře, správní poplatek a podání na ŽÚ. 

 

Vyřízení registrace koncesovaných živností 

Cena je počítána za jednu koncesi, vypracování fomuláře, správní poplatek a podání na ŽÚ. 

 

Vyřízení registrace řemeslných a vázaných živností 

Cena je počítána za registraci jedné žívnosti, vypracování fomuláře, správní poplatek a podání na 

ŽÚ. 

 

Změna listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno 

Kompletní zabezpečení změny neimobilizováných listinných akcií na majitele na listinné akcie na 

jméno. Cena zahrnuje: změna stanov společnosti notářským zápisem, dokumentace nutná ke 

změně akcií (výzva pro výměnu akcií, protokol o emisi, výměně a znehodnocení akcií, nové znění 

akcie), vypracování návrhu na zápis změn do OR a jeho podání vč. úhrady kolku. 

   

Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích 

Kompletní balíček zahrnující podřízení se novému "obchodnímu zákoníku". Cena zahrnuje: změna 

zakladatelského dokumentu společnosti notářským zápisem,vypracování návrhu na zápis změn 

do OR a jeho podání vč. úhrady kolku. 


