
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

TRUSTOVÉ SLUŽBY
Patříte-li k investorům nebo podnikatelům, kteří potřebují co nejrychleji začít 
podnikat v České republice nebo v zahraničí, poskytneme vám komplexní služby 
při zakládání, prodej a správě společností. Máme dlouholeté zkušenosti na 
trhu a mezi naše klienty patří významné mezinárodní a tuzemské společnosti. 
Zařídíme vše, co potřebujete. 

NA NÁS MŮŽETE 
POSTAVIT SVŮJ 
BYZNYS



HLAVNÍ OBLASTI  
A SLUŽBY:

Pokud při daňovém plánování 
využijeme model zahrnující za-
hraniční společnost, navrhneme 
pro Vás na míru řešení pro opti-
malizaci daňové povinnosti. Do-
kážeme Vám zajistit všechny 
následující služby: 

• Zprostředkování obchod-
ních společností ve všech 
členských státech EU 

• Zprostředkování obchod-
ních společností v dalších 
zemích včetně jurisdik-
cí s preferenčním daňovým 
režimem 

• Poskytnutí sídla, statutár-
ních orgánů

Naše služby:

Ready-made společnosti
Pro všechny, kteří chtějí zahá-
jit svou činnost v České repub-
lice v co nejkratším termínu, 
máme připraveny k odprode-
ji již založené a nepoužité spo-
lečnosti, tzv. „ready-made“ 
společnosti. Jedná se o společ-
nosti s velmi krátkou historií, 
řádně založené, zapsané v ob-
chodním rejstříku a registro-
vané na příslušných orgánech 
státní správy v souladu s práv-
ními předpisy a s plně splace-
ným základním kapitálem. Tyto 
společnosti do současné doby 
neprovozovaly žádnou podni-
katelskou činnost a nepřevza-
ly žádné závazky. Mají řádně 
a zcela průkazně vedené účet-
nictví a jsou registrovány na fi-
nančním úřadě.

Zakládání obchodních 
společností, odštěpeného 
závodu a změny v obchodním
rejstříku
Podle mandátu od vás založí-
me novou obchodní společnost. 
Na vaše přání také zajistíme pro-
vedení jakékoliv změny  v ob-
chodním rejstříku, změnu zakla-
datelské listiny, zejména změny 
názvu společnosti, sídla, osob ve 
statutárních orgánech, případ-
ně změny či rozšíření předmě-
tu podnikání. Zajistíme registraci 
skutečného vlastníka do evi-
dence skutečných majitelů.

Poskytnutí sídla společnosti
Obchodním společnostem po-
skytujeme umístění sídla v na-
šich kancelářích na adrese: Ama-
zon Court, Karolinská 661, 186 00 
Praha 8.

Poskytnutí statutárních orgánů
Naši kvalifikovaní zaměstnanci 
jsou připraveni stát se členy sta-
tutárního orgánu Vaší obchodní 
společnosti. Tento vztah je upra-
ven servisní smlouvou. Potřebu-
jete-li dosadit do své společnosti 
jednatele, člena představenstva, 
člena dozorčí rady nebo statu-
tárního ředitele, jsme vám oka-
mžitě k dispozici.

Kompletní správa společnosti, 
včetně přípravy a pořádání val-
ných hromad
Jsme schopni zajistit správu 
společnosti a zajistit tak veške-
ré zákonné povinnosti, komuni-
kaci s úřady, bankami, pojišťov-
nami, vyřídit licence, povolení, 
atd. Zajistíme kompletní správu 
společnosti po stránce provoz-
ní vždy dle individuální dohody 
s klientem, připravíme komplet-
ní konání valné hromady včet-
ně zajištění a uložení potřebných 
dokumentů ve sbírce listin ob-
chodního rejstříku.

Vízové služby
Poskytujeme poradenství v ob-
lasti víz. Zajistíme víza pro obča-
ny třetích zemí,  zaměstnanecké 
karty včetně prodloužení plat-
nosti, schengenská, dlouhodobá 
i krátkodobá víza a další souvi-
sející služby.

Ukončení činnosti a likvidace  
společností
Zajistíme pro Vás komplexní pro-
ces likvidace – zahájení a zá-
pis (rozhodnutí o zrušení společ-
nosti) do obchodního rejstříku, 
sestavení účetních závěrek, za-
jištění souhlasů finančního úřa-
du, archivace dokumentů, vý-
maz společnosti z obchodního 
rejstříku. Zpracujeme veškeré 
procesní, daňové a účetní aspek-
ty likvidace. 

Zahraniční společnosti
Máme dlouhodobé zkušenosti 
s implementací a správou zahra-
ničních struktur. Jedná se o spo-
lečnosti řádně založené podle 
práva dané země, se splace-
ným zákonem stanoveným zá-
kladním kapitálem. Tyto spo-
lečnosti lze využít například pro 
holdingové struktury, struktury 
financování, struktury pro vlast-
nictví licencí či ostatních práv du-
ševního vlastnictví. Ve spolu-
práci s členy týmu daňového 

poradenství jsme připraveni pro 
Vás navrhnout konkrétní řešení 
k optimalizaci daňové povinnosti. 

Likvidace zahraničních struktur
Proces likvidace zahraničních 
společností je vzhledem k nut-
nosti splnění celé řady zákonných 
právních, účetních i daňových po-
vinností dané zahraniční jurisdik-
ce obtížný a zdlouhavý. Nabízí-
me Vám komplexní soubor služeb 
včetně zajištění kontroly nad likvi-
dací zahraniční společnosti. 

Doplňkové služby
Zajištění živnostenských opráv-
nění a licencí, zastupování na fi-
nančních a jiných úřadech státní 
správy, poskytování poraden-
ských služeb v oblasti přípravy 
a ověřování zahraničních veřej-
ných listin a správa obsahu sbír-
ky listin.

BARBORA 
BRÜHLOVÁ
TRUSTOVÉ 
SLUŽBY
Barbora vede odděle-
ní trustových služeb od 
roku 2006. Mezi její klien-
ty patří významné tuzem-
ské i zahraniční společnos-
ti. Před svým nástupem do 
naší společnosti pracovala 
na manažerských pozicích 
v exportních odděleních ve 
společnostech,kde měla 
na starosti podporu pod-
nikání. Ve svých oborech 
úročí zkušenosti ze stu-
dia Uniworld Business Co-
llege v Sydney, kde získala 
diplom v oboru Marketing, 
a na Pacific College, kde jí 
byl udělen diplom v obo-
ru Public Relations. V roce 
2009 ukončila magisterské 
studium na Karlově uni-
verzitě. Barbora Vám zaří-
dí rychlé a přesné trustové 
služby nebo účetnictví.

TAŤÁNA 
VRBOVÁ 
CONSULTANT
Taťána Vrbová vystudova-
la Justiční školu v Kromě-
říži a Metropolitní univerzi-
tu v Praze. Od počátku své 
profesní kariéry se zamě-
řuje na oblast obchodního 
práva. Působila jako vyšší 
soudní úředník na konkurz-
ním oddělení u Městské-
ho soudu v Praze. Postup-
ně získala široké spektrum 
zkušeností, zejména týka-
jících se trustových služeb 
včetně zakládání a likvida-
cí obchodních společností. 
Do týmu společnosti RSM 
CZ nastoupila v roce 2007 
a nyní působí jako Consul-
tant v oddělení trustových 
služeb, kde se specializuje 
na zakládání a správu spo-
lečností zejména pro za-
hraniční klienty.

RSM CZ a.s. 
Amazon Court – Karolinská 661 
186 00 Praha 8, Česká republika
T: +420 226 219 000 
E: info@rsm.cz
W: www.rsm.cz


