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Základní znaky společnosti s ručením omezeným ve střední a východní Evropě  

 
Česká republika Maďarsko Polsko Rumunsko Slovensko Ukrajina 

Zakladatelé Fyzické i právnické osoby Fyzické i právnické osoby Fyzické i právnické osoby Fyzické i právnické osoby Fyzické i právnické osoby Fyzické i právnické osoby 

Počet zakladatelů Neomezený Neomezený Neomezený 1-50 1 - 50 1 – 100 

Výše základního kapitálu 1 Kč 0 HUF 5 000 PLN 200 lei 5 000 EUR Neurčena 

Výše minimálního vkladu 1 Kč 3 miliony HUF 5 000 PLN 10 lei  750 EUR Neurčena 

Druh vkladů 
Peněžitý /  
nepeněžitý 

Peněžitý /  
nepeněžitý 

Peněžitý /  
nepeněžitý 

Peněžitý /  
nepeněžitý 

Peněžitý /  
nepeněžitý 

Peněžitý /  
nepeněžitý 

Lhůta pro splacení 
základního kapitálu 

5 let 

Peněžitý – bez omezení;  
Nepeněžitý - do 3 let (ve 

zvláštních případech do data 
registrace společnosti) 

Ke dni podání návrhu do 
registru 

N/A 5 let 
1 rok (musí být splacen do 

roka od registrace 
společnosti) 

Ručení společníků 
Do výše nesplacených  

vkladů 

Akcionáři ručí svým vlastním 
majetkem až do výše 
nesplaceného vkladu 

Do výše nesplacených 
vkladů 

Do výše vkladů 
Do výše nesplacených 

vkladů 

Akcionáři nesou 
odpovědnost do výše svého 

vkladu 

Orgány společnosti 
Jednatel(é), dozorčí rada 

(dobrovolné), jediný společník 
nebo valná hromada 

Valná hromada, generální 
ředitelé (dozorčí rada a 

auditor pouze, je-li 
vyžadováno zákonem) 

Správní rada, valná 
hromada + dozorčí rada 

(povinné pouze v případě, 
že základní kapitál 

přesahuje  
500 000 PLN a je zde víc 

než 25 společníků) 

Jednatel(é), jediný 
společník, valná hromada 

a auditor (více než 15 
společníků) 

Jednatel(é), dozorčí rada 
(dobrovolné), jediný 

společník nebo valná 
hromada 

Výkonný organ (ředitel(é), 
generální ředitel) dozorčí 
rada (dobrovolné), hlavní 
orgán (valná hromada) 

Svolání valné hromady Min. 1 x za účetní období Min. 1 x za účetní období Min. 1 x za rok Min. 1 x za účetní období Min. 1 x za účetní období Min. 2 x za účetní období 

Usnášeníschopnost valné 
hromady 

Přítomnost společníků  
s min. 50% hlasů, není-li 

upraveno jinak 

Přítomnost společníků  
s min. 50% hlasů, není-li 

upraveno jinak 

Usnášeníschopná většina 
není vyžadována, pokud 

není ujednáno či ustanoveno 
jinak 

Absolutní většina 
společníků, není-li 
stanoveno jinak   

Přítomnost společníků  
s min. 50% hlasů, není-li 

upraveno jinak 

Přítomnost společníků s více 
než 50% hlasů, (50+1) 

Registrační procedura 5 pracovních dnů 8 - 10 pracovních dnů 2 – 4 týdny 3 pracovní dny 10 – 15 pracovních dnů 
24 hodin po předložení 
dokumentů státnímu 

rejstříku 

Soudní poplatek 6 000 Kč 
100 000 HUF (zjednodušená 

procedura 50 000 HUF) 
600 PLN 

Počínaje 1. únorem 2017 
byly poplatky za registraci 

v obchodním rejstříku 
zrušeny 

300 EUR (prostřednictvím 
tzv. zaručeného 

elektronického podpisu 
150 EUR) 

480 UAH 

Registrace k DPH 
Obrat 1 000 000 Kč za 
posledních 12 měsíců 

V prvních 2 letech měsíčně 
Obrat 200 000 PLN za 
předchozí fiskální rok 

Roční obrat více než  
220 000 lei / 

intrakomunitární akvizice 

Obrat 49 790 EUR za 
posledních 12 měsíců 

Obrat 1 000 000 UAH za 
posledních 12 měsíců nebo 

dobrovolně 
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O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích 

prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí se mezi 

přední poskytovatele poradenských a outsourcingových 

služeb ve střední a východní Evropě. Během uplynulých 

let se našimi zákazníky stalo více než 2000 

mezinárodních společností.   

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské 

a outsourcingové služby v Bosně a Hercegovině, Černé 

Hoře, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, 

Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Slovensku, 

Slovinsku, Srbsku a na Ukrajině. V dalších evropských 

zemích a celosvětově působíme ve spolupráci 

s důvěryhodnými partnery. 

 

 

Obraťte se na nás v regionu střední a východní Evropy! 

 

 

 

Kontaktujte nás 

 

Email: czechrepublic@accace.com 

Více na našem webu: www.accace.cz 

Přihlaste se k odběru našich novinek! 

                         (Praha)  (Brno) (Ostrava) 
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