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Zdůvodnění a vysvětlení:  

S NOZ a zákonem o obchodních korporacích bylo nutné upravit zakladatelské listiny obchodních 

společností, které Vám předkládáme ke schválení. 

Materiál projednala RM dne 07.04.2014: Usnesení RM č. 157/2014 – RM č. 160/2014 

 

Návrh na usnesení: 

ZM rozhoduje o tom, že společnost Kulturní centrum Turnov, s.r.o. se podřizuje zákonu č. 

90/2012 Sb. ve smyslu § 777, odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) a 

v souvislosti s tím mění zakladatelskou listinu o založení společnosti tak, že její dosavadní 

znění se nahrazuje tímto novým zněním: 

Za prvé:  Obchodní firma společnosti ----------------------------------------------------------------

Obchodní  firma společnosti zní:  Kulturní centrum Turnov, s.r.o. ------------------------------- 

Za druhé:  Sídlo   společnosti----------------------------------------------------------------------------

Sídlem společnosti je:  Turnov.----------------------------------------------------------------------------- 

Za třetí: Právní forma a doba trvání společnosti ---------------------------------------------------

Společnost je společností s ručením omezeným, je založena touto smlouvou na dobu neurčitou a 

vznikla zápisem do obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------- 

 

Za čtvrté: Předmět podnikání společnosti ----------------------------------------------------------- 

Předmětem podnikání společnosti je: ------------------------------------------------------------------- --- 

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

hostinská činnost,-------------------------------------------------------------------------------------------- 

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.--------------------------------------------------- 

 

Za páté:  Základní kapitál společnosti, výše vkladů, podíly ---------------------------------------

Základní kapitál  společnosti činí 200.000,--Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých.-------------

Jediným společníkem společnosti je Město Turnov se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 335, 

peněžitý vklad ve výši 200.000,--Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, podíl  100%, jedná se o 



podíl základní. Vklad společníka je zcela splacen. ----------------------------------------- 

Podíl společníka se určuje poměrem  vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.----- 

Nepřipouští se vznik různých druhů podílů.  Podíl ve společnosti je jednoho druhu, a to podíl 

základní, když s tímto nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. --------------------------- 

Podíl jediného společníka je volně převoditelný bez souhlasu orgánů společnosti. Převoditelnost 

podílu je podmíněna v případě, že společníkem je město Turnov, souhlasem zastupitelstva města. 

Podíl přechází na právního nástupce.--------------------------------------------- 

Společník může vlastnit více podílů téhož druhu.-------------------------------------------------------- 
Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce 

společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.-------------------------- 

Podíl může být předmětem zástavního práva. ----------------------------------------------------------- 

Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém  

zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku).-------------------------------- 

 

Za šesté: Orgány společnosti ----------------------------------------------------------------------------a) 

Valná hromada-----------------------------------------------------------------------------------------

Společnost má jediného společníka, který vykonává působnost valné hromady. Působnost valné 

hromady určuje zákon o obchodních korporacích a vykonává ji na straně společníka v souladu se 

zákonem o obcích rada města, změny zakladatelské smlouvy podléhají souhlasu zastupitelstva 

města.------------------------------------------------------------------------------------------ Do působnosti 

valné hromady náleží dále též: ----------------------------------------------------------- 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních 

skutečností, ----------------------------------------------------------------------------------------- jmenování a 

odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 

61 zákona o obchodních korporacích, ------------------------------------ rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací, ---------------------------------------------------------- rozhodování o pachtu 

závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady 

podle zákona, ---------------------------------------------------------- udělování pokynů jednatelům, valná 

hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -------

--------------------------------------------------------------- 

 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných 

orgánů společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolá jednání valné 

hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných 

důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení 

společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud zákon nestanoví jinak.------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) Jednatel ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti ve 

všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a běžná správa společnosti.  Jednatel  je 

povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků, informovat 

společníka o záležitostech společnosti.-----------------------------  Na jednatele se vztahuje ustanovení 

o zákazu konkurence dle zákona o obchodních korporacích.------------------------------------------------

---------------------------------------------------  Způsob jednání a podepisování jednatele  za 

společnost:----------------------------------------------Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech 

samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti 

připojí jednatel svůj podpis, s uvedením funkce jednatel.----------------------------------------------------

------------------------------------------- 



Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. Působnost jednatele je dána především § 195 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).-------------------------------------- 

c) Dozorčí rada-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zřizuje se sedmičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy 

jmenuje a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba 

je možná.-----------------------------------------------------------------------------------------------Působnost 

dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na členy 

dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích.----

--------------------------------------------------------------------------------- 

Za sedmé: Rezervní fond společnosti--------------------------------------------------------------------

Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 10% z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce 

za rok, v němž poprvé zisk vytvoří,  ne však více, než činí 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento 

fond  se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 10% základního 

kapitálu. Rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, které mají překonat 

nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na 

základě návrhu jednatele.---------------------------- 

Za osmé: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Právní poměry společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a 

dalších obecně závazných právních předpisů.------------------------------------------- O změnách a 

doplňcích této zakladatelské listiny rozhoduje jediný společník v působnosti valné hromady. 

Všechny tyto změny a doplňky musí být učiněny formou notářského zápisu.---Jestliže dojde ke 

změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez 

zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění zakladatelské listiny a uložit 

jej spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.------

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM rozhoduje o tom, že společnost Městská sportovní Turnov, s.r.o. se podřizuje zákonu č. 

90/2012 Sb. ve smyslu § 777, odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) a 

v souvislosti s tím mění zakladatelskou listinu o založení společnosti tak, že její dosavadní 

znění se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

Za prvé:  Obchodní firma společnosti ----------------------------------------------------------------

Obchodní  firma společnosti zní:  Městská sportovní Turnov, s.r.o. ------------------------------- 

Za druhé:  Sídlo   společnosti----------------------------------------------------------------------------

Sídlem společnosti je:  Turnov.----------------------------------------------------------------------------- 

Za třetí: Právní forma a doba trvání společnosti ---------------------------------------------------

Společnost je společností s ručením omezeným, je založena touto smlouvou na dobu neurčitou a 

vznikla zápisem do obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------- 

Za čtvrté: Předmět podnikání společnosti ----------------------------------------------------------- 

Předmětem podnikání společnosti je: ------------------------------------------------------------------- a) 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----------------b) 

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti regenerace, rekreace, rekondice a 

sportovního tréninku,--------------------------------------------------------------------------------------c) 

silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 

rychlosti do 3,5 tuny včetně. ------------------------------------------------------------------------------- 

 



Za páté:  Základní kapitál společnosti, výše vkladů, podíly ---------------------------------------

Základní kapitál společnosti činí 38.247.000,--Kč, slovy: třicet osm milionů dvě stě čtyřicet sedm 

tisíc korun č. ----------------------------------------------------------------------------------------- Jediným 

společníkem společnosti je Město Turnov se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 335,  vklad ve 

výši 38.247.000,--Kč, slovy: třicet osm milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun č., podíl  100%, 

jedná se o podíl základní. Vklad společníka je zcela splacen. -------------------Základní kapitál je 

tvořen peněžitým vkladem jediného společníka  ve výši 4.655.000,--Kč, slovy: čtyři miliony šest 

set padesát pět tisíc korun č. a nepeněžitým vkladem ve výši 33.592.000,--Kč, slovy: třicet tři 

miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých, který tvoří tyto nemovité věci v katastrálním 

území  Turnov: ------------------------------------------------------ -------pozemek parc. č. 1839/5 zast. 

plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če občanská vybavenost),-----------------------------

------------------------------------------------------- ----- pozemek parc. č.  1839/13 zast. plocha a nádvoří 

(jehož součástí je budova bez čp/če občanská vybavenost) --------------------------------------------------

----------------------------------------pozemky parc.č. 1818/5 ostatní plocha,---------------------------------

--------------------------------------------- parc.č. 1818/9 ostatní plocha, --------------------------------------

----------------------------------------  parc.č. 1818/23 zastavěná plocha a nádvoří,--------------------------

-----------------------------------  parc.č. 1818/24 ostatní plocha -----------------------------------------------

------------------------------  parc.č. 1818/31 ostatní plocha ----------------------------------------------------

------------------------  parc.č. 1818/34 ostatní plocha ----------------------------------------------------------

------------------  parc.č. 1818/53 orná půda ---------------------------------------------------------------------

------------  parc.č. 1818/55 ostatní plocha ----------------------------------------------------------------------

------ parc.č. 1818/56 zastavěná plocha a nádvoří ------------------------------------------------------------  

parc.č. 1839/1 ostatní plocha ------------------------------------------------------------------------------  

parc.č. 1839/12 ostatní plocha --------------------------------------------------------------------------- 

parc.č. 3500/2 ostatní plocha ------------------------------------------------------------------------------- 

parc.č. 3500/3 ostatní plocha --------------------------------------------------------------- 

 

---- pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 3853-96/2013 ze dne 5.9.2013------------------------

-------  parc.č. 1818/89 orná půda --------------------------------------------------------------------------------

-  parc.č. 1818/92 zahrada ----------------------------------------------------------------------------------- 

parc.č. 1819/3 ostatní plocha ------------------------------------------------------------------------------- 

parc.č. 3498/4 zast. plocha a nádvoří---------------------------------------------------------------------- 

parc.č. 3498/5 zast. plocha a nádvoří --------------------------------------------------------------------- 

parc.č. 3500/4 ostatní plocha,----------------------------------------------------------------- 

pozemek zaměřený geometrickým plánem č 3852-94/2013  - parc.č. 2546/19 ostatní plocha ----    

pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 3854-97/2013 - parc.č. 3610/4 ostatní plocha ----- 

včetně terénních úprav, se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckých 

posudcích vyhotovených znalcem panem Zdeňkem Bartošem ve výši zjištěné ceny obvyklé  

33.592.000,--Kč (třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých).-------------------- 

Jedná se o areál Maškovy zahrady, fotbalový stadion včetně budov v ul. Koškova, hřiště za tratí 

(bývalé škvárové) a sportovní hřiště v ul. 1.máje,  v Turnově.-----------------------------------  

Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem  Zdeňkem Bartošem, Turnov, 1.máje 1166, jmenovaným 

pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16.8.2013 čj. 2Nc 273/2013-7, 

čtyřmi znaleckými posudky č. 2469-200/2013 A až B ze dne 18.9.2013, částkou 33.592.000,--Kč 

(slovy: třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých).--------Základní kapitál je zcela 

splacen.--------------------------------------------------------------------------   

Podíl společníka se určuje poměrem  vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.----- 

Nepřipouští se vznik různých druhů podílů.  Podíl ve společnosti je jednoho druhu, a to podíl 

základní, když s tímto nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. --------------------------- 

Podíl jediného společníka je volně převoditelný bez souhlasu orgánů společnosti. Převoditelnost 

podílu je podmíněna v případě, že společníkem je město Turnov, souhlasem zastupitelstva města. 



Podíl přechází na právního nástupce.--------------------------------------------- 

Společník může vlastnit více podílů téhož druhu.-------------------------------------------------------- 
Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce 

společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.-------------------------- 

Podíl může být předmětem zástavního práva. ----------------------------------------------------------- 

Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém  

zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku).-------------------------------- 

 

Za šesté: Orgány společnosti ----------------------------------------------------------------------------a) 

Valná hromada-----------------------------------------------------------------------------------------

Společnost má jediného společníka, který vykonává působnost valné hromady. Působnost valné 

hromady určuje zákon o obchodních korporacích a vykonává ji na straně společníka v souladu se 

zákonem o obcích rada města, změny zakladatelské smlouvy podléhají souhlasu zastupitelstva 

města.------------------------------------------------------------------------------------------ Do působnosti 

valné hromady náleží dále též: ----------------------------------------------------------- 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních 

skutečností, ----------------------------------------------------------------------------------------- jmenování a 

odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 

61 zákona o obchodních korporacích, ------------------------------------ rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací, ---------------------------------------------------------- rozhodování o pachtu 

závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady 

podle zákona, ---------------------------------------------------------- udělování pokynů jednatelům, valná 

hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -------

--------------------------------------------------------------- 

 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných 

orgánů společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolá jednání valné 

hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných 

důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení 

společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud zákon nestanoví jinak.------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) Jednatel ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti ve 

všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a běžná správa společnosti.  Jednatel  je 

povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků, informovat 

společníka o záležitostech společnosti.-----------------------------  Na jednatele se vztahuje ustanovení 

o zákazu konkurence dle zákona o obchodních korporacích.------------------------------------------------

---------------------------------------------------  Způsob jednání a podepisování jednatele  za 

společnost:----------------------------------------------Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech 

samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti 

připojí jednatel svůj podpis, s uvedením funkce jednatel.----------------------------------------------------

------------------------------------------- 

Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. Působnost jednatele je dána především § 195 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).-------------------------------------- 

c) Dozorčí rada-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zřizuje se pětičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje 

a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je 

možná.-----------------------------------------------------------------------------------------------Působnost 



dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na členy 

dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích.----

--------------------------------------------------------------------------------- 

Za sedmé: Rezervní fond společnosti--------------------------------------------------------------------

Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 10% z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce 

za rok, v němž poprvé zisk vytvoří,  ne však více, než činí 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento 

fond  se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 10% základního 

kapitálu. Rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, které mají překonat 

nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na 

základě návrhu jednatele.---------------------------- 

Za osmé: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Právní poměry společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a 

dalších obecně závazných právních předpisů.------------------------------------------- O změnách a 

doplňcích této zakladatelské listiny rozhoduje jediný společník v působnosti valné hromady. 

Všechny tyto změny a doplňky musí být učiněny formou notářského zápisu.---Jestliže dojde ke 

změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez 

zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění zakladatelské listiny a uložit 

jej spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.------

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM rozhoduje o tom, že společnost Technické služby Turnov, s.r.o. se podřizuje zákonu č. 

90/2012 Sb. ve smyslu § 777, odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) a 

v souvislosti s tím mění zakladatelskou listinu o založení společnosti tak, že její dosavadní 

znění se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

Za prvé:  Obchodní firma společnosti ----------------------------------------------------------------

Obchodní  firma společnosti zní:  Technické služby Turnov, s.r.o. --------------------------------- 

Za druhé:  Sídlo   společnosti----------------------------------------------------------------------------

Sídlem společnosti je:  Turnov.----------------------------------------------------------------------------- 

Za třetí: Právní forma a doba trvání společnosti ---------------------------------------------------

Společnost je společností s ručením omezeným, je založena touto smlouvou na dobu neurčitou a 

vznikla zápisem do obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------- 

 

Za čtvrté: Předmět podnikání společnosti ----------------------------------------------------------- 

Předmětem podnikání společnosti je: ---------------------------------------------------------------------- 

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,------------------------------------------------ 

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, - nákladní 

provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 

tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,--------------------------------------- výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,------------------- montáž, opravy, revize 

a zkoušky elektrických zařízení,----------------------------------------------- truhlářství, podlahářství,----

-------------------------------------------------------------------------------- opravy silničních vozidel,--------

--------------------------------------------------------------------------- provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování.-------------------------------------------------------- 



 

Za páté:  Základní kapitál společnosti, výše vkladů, podíly ---------------------------------------

Základní kapitál  společnosti činí 39.500.000,--Kč, slovy: třicet devět milionů pět set tisíc korun 

českých.------------------------------------------------------------------------------------------------Jediným 

společníkem společnosti je Město Turnov se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 335, vklad ve 

výši 39.500.000,--Kč, slovy: třicet devět milionů pět set tisíc korun českých, podíl  100%, jedná se 

o podíl základní. Vklad společníka je zcela splacen. Vklad jediného společníka je tvořen 

nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je dále uvedený majetek, tj. movité a nemovité věci, který 

společník vkládá do společnosti a jehož  hodnota byla stanovena posudky dvou znalců a to:----------

------------------------------------------------------------------------- 

a) znalce ing. Ladislava DRBOHLAVA, bytem: Turnov, Hruštice 1777,  jmenovaného 

rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové  z 5.12.1989 čj. Spr 1021/89 pro základní obor 

ekonomika - odvětví  ceny a odhady se specializací - odhady motorových vozidel,---------------b) 

znalce Jiřího ŠUSTRA, bytem: Lomnice n. P., Jilemnická 125,  jmenovaného rozhodnutím 

Krajského soudu v Hradci Králové  z 3.9.1987 čj. Spr 658/87 a z 21.10.1992 čj. Spr 1548/92 pro 

základní obor ekonomika - ceny a odhady motorových a přípojných vozidel, dílenských strojů a 

zařízení, zemědělských strojů a mechanizace.-------------------------------------------------- 

Předmětem nepeněžitého vkladu společníka je:------------------------------------------------------- 

1) osobní automobil Škoda Favorit 135 SPZ SMD 00-20, v hodnotě:-------------------------------- - dle 

posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 9.10.1996, pod  č. 2765 - 105.600,--Kč, slovy: jedno 

sto pět tisíc šest set korun  č.,-----------------------------------------------------------------  dle posudku 

znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996, pod  č. 1615/96 - 106.900,--Kč, slovy: jedno sto 

šest tisíc devět set  korun č.,--------------------------------------------------------  2) jednoosý valník za 

malotraktor, typ NSN 10, výrobní č. 37097,  v hodnotě:------------------- - dle posudku znalce ad a) 

shora, vyhotoveného dne 13.10.1996,  pod č. 2791 - 4.300,--Kč, slovy: čtyři tisíce tři sta korun č.,---

------------------------------------------------------------------------ - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 27.10.1996, pod  č. 1639/96 - 4.700,--Kč, slovy: čtyři tisíce sedm set korun č.,---

--------------------------------------------------------------------  3) kolový malotraktor, typ TZ - 4K - 14 

K, výrobní č. 29142,  v hodnotě:--------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 13.10.1996,  pod č. 2790 - 23.000,--Kč, slovy: dvacet tři tisíce korun č.,-----------

------------------------------------------------------------------ - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 28.10.1996, pod  č.1640/96 - 25.400,--Kč, slovy: dvacet pět tisíc čtyři sta korun  

č.,------------------------------------------------------------------ 4) malotraktor, typ MT 8 - 050, výrobní č. 

435, v hodnotě:-------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2787 - 130.000,--Kč, slovy: jedno sto třicet tisíc korun č.,  - 

dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 28.10.1996, pod  č. 1643/96 - 125.200,--Kč, 

slovy: jedno sto dvacet pět tisíc dvě stě  korun č.,--  5) malotraktor, typ MT 8 - 050, výrobní č. 393, 

v hodnotě:-------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 

13.10.1996,  pod č. 2788 - 131.200,--Kč, slovy: jedno sto třicet jeden tisíc  dvě stě korun č.,----------

--------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

28.10.1996, pod č. 1642/96 - 124.400,--Kč, slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíce  čtyři sta korun č.,----

------------------------------------------  6) kolový malotraktor, typ TZ 4K-14, výrobní č.7625, v 

hodnotě: ----------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 

13.10.1996,  pod č. 2789 - 9.000,--Kč, slovy: devět tisíc korun č.,------------------------------------------

----------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 28.10.1996, 

pod  č. 1641/96 - 8.800,--Kč, slovy: osm tisíc osm set korun č.,--------------------------------------------

------------------------------  7) malotraktor, typ MT 8, č. motoru 5207833, v hodnotě:--------------------

-------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 13.10.1996,  pod č. 2793 

- 38.300,--Kč, slovy: třicet osm tisíc tři sta korun  č.,---------------------------------------------------------

------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 28.10.1996, pod  č. 1644/96 - 

37.900,--Kč, slovy: třicet sedm tisíc devět set korun  č.,------------------------------------------------------



--------- 8) sklápěcí přívěs, typ BSS, P 93S, SPZ SM 32-73, v hodnotě:-----------------------------------

---- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 9.10.1996, pod  č. 2766 - 38.000,--Kč, 

slovy: třicet osm tisíc korun č.,------------------------------------------------------------------------------ dle 

posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996, pod  č. 1616/96 - 37.200,--Kč, slovy: 

třicet sedm tisíc dvě stě korun  č.,---------------------------------------------------------------  9) speciální 

zařízení, kladivo, typ GSH 10C + centrála HONDA,  v hodnotě:----------------------- - dle posudku 

znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 9.10.1996, pod  č. 2764 - 46.400,--Kč, slovy: čtyřicet šest 

tisíc čtyři sta korun  č.,---------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad 

b) shora, vyhotoveného dne 27.10.1996, pod  č. 1635/96 - 48.600,--Kč, slovy: čtyřicet osm tisíc šest 

set korun  č.,---------------------------------------------------------------  10) speciální zařízení - 

minirypadlo, typ DH 0115, výrobní č.  347, v hodnotě:-------------------- - dle posudku znalce ad a) 

shora, vyhotoveného dne 10.10.1996,  pod č. 2774 - 46.300,--Kč, slovy: čtyřicet šest tisíc tři sta 

korun  č.,------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 27.10.1996, pod  č. 1637/96 - 47.200,--Kč, slovy: čtyřicet sedm tisíc dvě stě 

korun  č.,---------------------------------------------------------------  11) kolový nakladač s 

příslušenstvím, typ UNC 053.64, v hodnotě:----------------------------------- dle posudku znalce ad a) 

shora, vyhotoveného dne 11.10.1996,  pod č. 2779 - 211.000,--Kč, slovy: dvě stě jedenáct tisíc 

korun č.,----------------------------------------------------------------------- dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 27.10.1996, pod  č. 1638/96 a pod č. 1636/96 celkem - 248.300,--Kč, slovy: dvě 

stě  čtyřicet osm tisíc tři sta korun č.,------------------  12) speciální automobil sypač typ Škoda 706 

MTSP 25, SPZ SM  24-51, v hodnotě:------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného 

dne 13.10.1996,  pod č. 2792 - 102.100,--Kč, slovy: jedno sto dva tisíce sto korun  č.,------------------

------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

25.10.1996, pod  č. 1628/96 - 105.800,--Kč, slovy: jedno sto pět tisíc osm set korun  č.,---------------

------------------------------------------- 13) speciální automobil na odvoz tuhých domovních odpadů, 

typ BOBR  11,5 - 1 Š 706, SPZ SM 40-64, v hodnotě:-------------------------------------------------------

--------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 13.10.1996,  pod č. 

2794 - 94.600,--Kč, slovy: devadesát čtyři tisíce šest set  korun č.,-----------------------------------------

------------------- - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 25.10.1996, pod  č. 1629/96 - 

88.400,--Kč, slovy: osmdesát osm tisíc čtyři sta korun  č.,---------------------------------------------------

----------  14) speciální nákladní automobil nosič kontejnerů typ LIAZ  151.270 K-J, SPZ SM 67-41, 

v hodnotě:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2785 - 439.000,--Kč, slovy: 

čtyři sta třicet devět tisíc korun č.,-----------------------------------------------------------------  - dle 

posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 25.10.1996, pod  č. 1627/96 - 424.300,--Kč, slovy: 

čtyři sta dvacet čtyři tisíce  tři sta korun č.,--------------------------------------------------  15) sklápěcí 

přívěs typ BSSPS 701, SPZ SM 40-92, v hodnotě:--------------------------------------- - dle posudku 

znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2784 - 24.000,--Kč, slovy: dvacet čtyři 

tisíce korun č.,--------------------------------------------------------------------------- dle posudku znalce ad 

b) shora, vyhotoveného dne 26.10.1996, pod  č. 1630/96 - 23.800,--Kč, slovy: dvacet tři tisíce osm 

set korun  č.,---------------------------------------------------------------  16) sklápěcí přívěs typ BSSP 53 

S, SPZ SM 18-98, v hodnotě:--------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2783 - 17.500,--Kč, slovy: sedmnáct tisíc pět set korun č.,----

------------------------------------------------------------------ dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 26.10.1996, pod  č. 1631/96 - 21.000,--Kč, slovy: dvacet jeden tisíc korun č.,-----

---------------------------------------------------------------------  17) sklápěcí přívěs typ BSSP 53 S, SPZ 

SM 35-84, v hodnotě:--------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2782 - 19.400,--Kč, slovy: devatenáct tisíc čtyři sta korun  

č.,-----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 26.10.1996, pod  č. 1632/96 - 20.200,--Kč, slovy: dvacet tisíc dvě stě korun č.,---

---------------------------------------------------------------------  18) traktorový sklápěcí přívěs typ BSSPS 

2.08.06 Agro SPZ SM  34-29, v hodnotě:-------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 



vyhotoveného dne 11.10.1996,  pod č. 2781 - 31.800,--Kč, slovy: třicet jeden tisíc osm set korun  

č.,-----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 26.10.1996, pod  č. 1633/96 - 34.900,--Kč, slovy: třicet čtyři tisíce devět set 

korun č.,--------------------------------------------------------------  19) přívěs za osobní automobil typ 

Kempík, SPZ 12-SM-56, v hodnotě:---------------------------- dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 11.10.1996,  pod č. 2780 - 5.300,--Kč, slovy: pět tisíc tři sta korun č.,--------------

----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 26.10.1996, pod  č. 1634/96 - 5.800,--Kč, slovy: pět tisíc osm set korun č.,--------

--------------------------------------------------------------------  20) nákladní automobil typ LIAZ 706 

MTSP 27, nosič kontejnerů, SPZ  SM 68-90, v hodnotě:- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 11.10.1996,  pod č. 2778 - 105.300,--Kč, slovy: jedno sto pět tisíc tři sta korun  

č.,---------------------------------------------------------------  - - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 25.10.1996, pod  č. 1626/96 - 104.800,--Kč, slovy: jedno sto čtyři tisíce osm set 

korun č.,--------------------------------------------------------  21) nákladní automobil typ LIAZ 706 

MTSP 27, nosič kontejnerů, SPZ  SM 54-37, v hodnotě:- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 11.10.1996,  pod č. 2777 - 106.500,--Kč, slovy: jedno sto šest tisíc pět set korun 

č.,---------------------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 25.10.1996, pod  č. 1625/96 - 103.300,--Kč, slovy: jedno sto tři tisíce tři sta 

korun  č.,------------------------------------------------------------ 22) nákladní automobil Multicar M 25-

10, SPZ SM 46-15, v hodnotě:------------------------------ - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 10.10.1996,  pod č. 2776 - 85.700,--Kč, slovy: osmdesát pět tisíc sedm set korun  

č.,--------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 24.10.1996, pod  č. 1619/96 - 71.100,--Kč, slovy: sedmdesát jeden tisíc sto 

korun  č.,---------------------------------------------------------------  23) nákladní automobil Multicar M 

25, SPZ SM 68-39, v hodnotě:---------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 10.10.1996,  pod č. 2775 - 69.900,--Kč, slovy: šedesát devět tisíc devět set korun 

č.,-----------------------------------------------------------  - - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 24.10.1996, pod  č. 1620/96 - 72.000,--Kč, slovy: sedmdesát dva tisíce korun č.,-

---------------------------------------------------------------------  24) nákladní automobil valník Multicar 

M 25.1 A 01, SPZ SM 72-74,  v hodnotě:---------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 10.10.1996,  pod č. 2773 - 125.100,--Kč, slovy: jedno sto dvacet pět tisíc sto  

korun č.,-------------------  --------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 24.10.1996, pod  č. 1621/96 - 120.200,--Kč, slovy: jedno sto dvacet tisíc dvě stě 

korun č.,-------------------------------------------------------- 25) multikára sypač typ M 25.1A, SPZ SM 

58-33, v hodnotě:----------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného 

dne 10.10.1996,  pod č. 2772 - 122.700,--Kč, slovy: jedno sto dvacet dva tisíce sedm set korun č.,---

-------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

24.10.1996, po  č. 1622/96 - 131.600,--Kč, slovy: jedno sto třicet jeden tisíc šest set korun č.,--------

-------------------------------------------  26) zem. kol. traktor typ Zetor 7745, SPZ SM 34-31, v 

hodnotě: -------------------------------------- dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 

10.10.1996,  pod č. 2769 - 203.400,--Kč, slovy: dvě stě tři tisíce čtyři sta korun č.,----------------------

--------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

24.10.1996, pod  č. 1624/96 - 204.700,--Kč, slovy: dvě stě čtyři tisíce sedm set korun č.,--------------

------------------------------------------- 27) zem. kol. traktor typ Zetor 7745, SPZ SM 36-08, v 

hodnotě:------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 

10.10.1996,  pod č. 2771 - 218.300,--Kč, slovy: dvě stě osmnáct tisíc tři sta korun č.,------------------

--------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

24.10.1996, pod  č. 1623/96 - 217.000,--Kč, slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun č., --------------------

-----------------------------------------  28) zem. kol. traktor typ Zetor 7011, SPZ SM 25-13, v hodnotě:-

------------------------------------ - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 9.10.1996, pod  

č. 2768 - 140.000,--Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun č.,---------------------------------------------

------------------------- dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996, pod  č. 



1618/96 - 146.790,--Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc sedm set  devadesát korun č.,--------------------

-------------------  29) sklápěcí přívěs typ BSSP 93 S, SPZ SM 32-74, v hodnotě:-------------------------

-------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 9.10.1996, pod  č. 2767 - 37.500,--

Kč, slovy: třicet sedm tisíc pět set korun č.,-------------------------------------------------------------------  

- dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996, pod  č. 1617/96 - 37.900,--Kč, 

slovy: třicet sedm tisíc devět set korun  č.,---------------------------------------------------------------   30) 

kolový nakladač typ UNC 061, č. motoru 082459, v hodnotě:------------------------------------ - dle 

posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2786 - 341.900,--Kč, slovy: tři 

sta čtyřicet jeden tisíc devět set korun č.,-----------------------------------------------------  - dle posudku 

znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 28.10.1996, pod  č. 1645/96 - 347.200,--Kč, slovy: tři sta 

čtyřicet sedm tisíc dvě stě korun č.,---------------------------------------------------  31) speciální 

automobil na odvoz domovního odpadu typ BOBR 12.1  LIAZ 636, SPZ SM 67-76, v hodnotě:-----

-------------------------------------------------------------------------------------------- - dle posudku znalce 

ad a) shora, vyhotoveného dne 13.10.1996,  pod č. 2795 - 313.800,--Kč, slovy: tři sta třináct tisíc 

osm set korun č.,---------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) 

shora, vyhotoveného dne 29.10.1996, pod  č. 1646/96 - 356.200,--Kč, slovy: tři sta padesát šest tisíc 

dvě stě  korun č.,-----------------------------------------------------  32) speciální automobil na odvoz 

domovního odpadu typ BOBR 16.2  LIAZ 636, SPZ SM 57-13, v hodnotě:------------------------------

------------------------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 14.10.1996,  pod č. 2796 - 437.400,--Kč, slovy: čtyři sta třicet sedm tisíc čtyři sta 

korun č.,-------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 29.10.1996, pod  č. 1647/96 - 439.500,--Kč, slovy: čtyři sta třicet devět tisíc pět 

set korun č.,----------------------------------------------------  33) speciální automobil na odvoz 

domovního odpadu včetně popela  typ BOBR 12.1, SPZ SM 59-52, v hodnotě:-------------------------

-------------------------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 14.10.1996,  pod č. 2797 - 615.600,--Kč, slovy: šest set patnáct tisíc šest set  

korun č.,-------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 29.10.1996, pod  č. 1648/96 - 620.000,--Kč, slovy: šest set dvacet tisíc korun č.,-

----------------------------------------------------------------  34) speciální cisternový automobil typ 

Karosa SA 8 - L 110, SPZ SM  66-78, v hodnotě:-------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 15.10.1996,  pod č. 2798 - 568.300,--Kč, slovy: pět set šedesát osm tisíc tři sta  

korun č.,---------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 29.10.1996, pod  č. 1649/96 - 570.000,--Kč, slovy: pět set sedmdesát tisíc korun 

č.,-------------------------------------------------------------  35) speciální automobil k čištění vozovek typ 

A 31.1 K-S1, ČIVO  6, SPZ SM 69-35, v hodnotě:-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 

17.10.1996,  pod č. 2799 - 762.100,--Kč, slovy: sedm set šedesát dva tisíce sto  korun č.,--------------

-------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

29.10.1996, pod  č. 1650/96 - 746.900,--Kč, slovy: sedm set čtyřicet šest tisíc devět set korun č.,----

-------------------------------------------  36) speciální cisternový automobil typ Avia SSaZ CAV 01, 

SPZ SM 64-88, v hodnotě:---------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 16.10.1996,  

pod č. 2800 - 514.700,--Kč, slovy: pět set čtrnáct tisíc sedm set  korun č.,--------------------------------

----------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 

1651/96 - 513.500,--Kč, slovy: pět set třináct tisíc pět set  korun č.----------------------------------------

------------------  37) speciální automobil hydraulická ruka typ Avia A 31 K, SUB , MP  13-2, SPZ 

SM 46-93, v hodnotě:----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 16.10.1996,  pod č. 2801 - 214.500,--

Kč, slovy: dvě stě čtrnáct tisíc pět set  korun č.,--------------------------------------------------------------  

- dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 29.10.1996, pod  č. 1652/96 - 224.100,--Kč, 

slovy: dvě stě čtrnáct tisíc sto korun  č.,--------------------------------------------------------------  38) 

podvalník typ AT 7.03, SPZ SM 07-55, v hodnotě:------------------------------------------------- - dle 

posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 20.10.1996,  pod č. 2805 - 11.300,--Kč, slovy: 



jedenáct tisíc tři sta korun č.,------------------------------------------------------------------------ - dle 

posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 1653/96 - 10.900,--Kč, slovy: 

deset tisíc devět set korun č.,----------------------------------------------------------------------  39) 

dvoukolový vozík tyo K 1-ZB 8A 659, výr.č. 080 v hodnotě:------------------------------------- - dle 

posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 20.10.1996,  pod č. 2804 - 6.500,--Kč, slovy: šest 

tisíc pět set korun č.,----------------------------------------------------------------------------  - dle posudku 

znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 1654/96 - 6.400,--Kč, slovy: šest tisíc 

čtyři sta korun č.,--------------------------------------------------------------------------  40) vibrační válec 

vedený typ VVW 3400, v hodnotě:-------------------------------------------------- - dle posudku znalce 

ad a) shora, vyhotoveného dne 19.10.1996,  pod č. 2803 - 38.100,--Kč, slovy: třicet osm tisíc sto 

korun č.,-------------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) 

shora, vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 1655/96 - 38.000,--Kč, slovy: třicet osm tisíc korun 

č.,---------------------------------------------------------------------------  41) nakladač typ UNHZ 500, v 

hodnotě:------------------------------------------------------------------ - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 21.10.1996,  pod č. 2808 - 24.300,--Kč, slovy: dvacet čtyři tisíce tři sta korun  

č.,-----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 1656/96 - 24.200,--Kč, slovy: dvacet čtyři tisíce dvě stě 

korun  č.----------------------------------------------------------------  42) čerpací zařízení - vlastní výroba, 

v hodnotě:--------------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 21.10.1996,  pod č. 2809 - 37.900,--Kč, slovy: třicet sedm tisíc devět set korun 

č.,----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 1657/96 - 38.400,--Kč, slovy: třicet osm tisíc čtyři sta korun  

č.----------------------------------------------------------------  43) dřevěná buňka v hodnotě:-----------------

-------------------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného 

dne 22.10.1996,  pod č. 2811 - 15.200,--Kč, slovy: patnáct tisíc dvě stě korun č.,------------------------

------------------------------------------------ dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

30.10.1996, pod  č. 1658/96 - 16.300,--Kč, slovy: šestnáct tisíc tři sta korun č.--------------------------

--------------------------------------------  44) dřevěná buňka v hodnotě:---------------------------------------

---------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 22.10.1996,  

pod č. 2810 - 15.200,--Kč, slovy: patnáct tisíc dvě stě korun č.,--------------------------------------------

---------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 

1659/96 - 16.300,--Kč, slovy: šestnáct tisíc tři sta korun č.--------------------------------------------------

--------------------  45) posypové zařízení na Multicar, v hodnotě:-------------------------------------------

---------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996,  pod č. 2813 - 

66.900,--Kč, slovy: šedesát šest tisíc devět set korun č.,------------------------------------------------------

---------- - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1660/96 - 66.000,-

-Kč,  slovy: šedesát šest tisíc korun č.,------------------------------------------------------------------------  

46) posypové zařízení na Multicar,typ řada S1, v hodnotě:--------------------------------------------- - 

dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996,  pod č. 2814 - 76.400,--Kč, slovy: 

sedmdesát šest tisíc čtyři sta  korun č.,------------------------------------------------------------  - dle 

posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1661/96 - 76.400,--Kč, slovy: 

sedmdesát šest tisíc čtyři sta korun č.,---------------------------------------------------------  47) držák 

čelní radlice , v hodnotě:------------------------------------------------------------------------ - dle posudku 

znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 24.10.1996,  pod č. 2815 - 26.900,--Kč, slovy: dvacet šest 

tisíc devět set korun č.,----------------------------------------------------------------- dle posudku znalce ad 

b) shora, vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1662/96 - 25.700,--Kč, slovy: dvacet pět tisíc sedm 

set korun  č.,---------------------------------------------------------------  48) pancéřovaný trezor , v 

hodnotě:------------------------------------------------------------------------ - dle posudku znalce ad a) 

shora, vyhotoveného dne 24.10.1996,  pod č. 2816 - 29.100,--Kč, slovy: dvacet devět tisíc sto korun 

č.,---------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1663/96 - 27.300,--Kč, slovy: dvacet sedm tisíc tři sta korun  

č.,---------------------------------------------------------------  49) svářecí agregát typ VST 317-G, výr.č. 



0629844, v hodnotě:-------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 24.10.1996,  pod č. 2817 - 47.400,--Kč, slovy: čtyřicet sedm tisíc čtyři sta  korun 

č.,--------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1664/96 - 47.400,--Kč, slovy: čtyřicet sedm tisíc čtyři sta 

korun č.,-----------------------------------------------------------  50) svářecí usměrňovač typ KS 250, 

výr.č. 019414/1982, v hodnotě:-------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 24.10.1996,  pod č. 2818 - 9.000,--Kč, slovy: devět tisíc korun č.,-------------------

----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1665/96 - 8.500,--Kč, slovy: osm tisíc pět set korun č.,--------

--------------------------------------------------------------------  51) počítačový systém : počítač ISMO 

1/286 ICL DRS M 35, podavač  DL 1200, maticová tiskárna DL 1200, pevný disk 40MB, monitor 

černobílý, celkem v hodnotě:------------------------ - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného 

dne 21.10.1996,  pod č. 2806 - 11.900,--Kč, slovy: jedenáct tisíc devět set korun  č.,-------------------

------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

1.11.1996, pod  č. 1666/96 - 11.900,--Kč, slovy: jedenáct tisíc devět set korun  č.,----------------------

-----------------------------------------  52) počítačový systém : počítač PC 486DX 2-66/256 K 4MB 

RAM, klávesnice US/CS, monitor COLOR LR v.č. 5P50212276, celkem v hodnotě: ------------------

-------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 21.10.1996, pod  č. 2807 

- 25.400,--Kč, slovy: dvacet pět tisíc čtyři sta korun č.,-------------------------------------------------------

-----------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1667/96 - 25.400,-

-Kč, slovy: dvacet pět tisíc čtyři sta korun  č.,---------------------------------------------------------------  

53) kopírovací stroj RX 5220 výr. č. 2995856932, v hodnotě:----------------------------------------  - 

dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996,  pod č. 2812 - 16.700,--Kč, slovy: 

šestnáct tisíc sedm set korun č.,--------------------------------------------------------------------  - dle 

posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1668/96 - 15.800,--Kč, slovy: 

patnáct tisíc osm set korun č.,-----------------------------------------------------------------------  54) čelní 

dozerská radlice s rozrývačem typ PH 6-006, výr.č. 68,  v hodnotě:-----------------------  - dle 

posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 25.10.1996,  pod č. 2819 - 8.800,--Kč, slovy: osm 

tisíc osm set korun č.,--------------------------------------------------------------------------  - dle posudku 

znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1669/96 - 7.500,--Kč, slovy: sedm tisíc pět 

set korun č.,--------------------------------------------------------------------------   55) otočný zametací 

válec s hydraulikou, v hodnotě:---------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad 

a) shora, vyhotoveného dne 27.10.1996,  pod č. 2822 - 17.300,--Kč, slovy: sedmnáct tisíc tři sta 

korun č., ----------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) 

shora, vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1670/96 - 18.600,--Kč, slovy: osmnáct tisíc šest set 

korun č.,----------------------------------------------------------------------  56) nádrž na naftu 

BENCALOR, v hodnotě:-------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce 

ad a) shora, vyhotoveného dne 26.10.1996,  pod č. 2821 - 73.000,--Kč, slovy: sedmdesát tři tisíce 

korun č.,-----------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) 

shora, vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1671/96 - 75.200,--Kč, slovy: sedmdesát pět tisíc dvě 

stě korun  č.---------------------------------------------------------------57) výdejní stojan na pohonné 

hmoty typ ADAST výr.č.  435-8958-71/2, v hodnotě:------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 26.10.1996,  pod č. 2820 - 37.200,--Kč, slovy: třicet sedm tisíc dvě stě korun  

č.,------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1672/96 - 36.800,--Kč, slovy: třicet šest tisíc osm set korun  

č.,---------------------------------------------------------------  58) pásový traktor typ DT 75 M , výr.č. 

16609, v hodnotě:-------------------------------------------  - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 17.10.1996, pod  č. 2802 - 27.500,--Kč, slovy: dvacet sedm tisíc pět set korun 

č.,------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1674/96 - 28.000,--Kč, slovy: dvacet osm tisíc korun č.,--------

--------------------------------------------------------------------  59) kontejnerové vany - soubor 30 

(třiceti) kusů, v hodnotě:------------------------------------------  - dle posudku znalce ad a) shora, 



vyhotoveného dne 27.10.1996,  pod č. 2823 - 486.000,--Kč, slovy: čtyři sta osmdesát šest tisíc  

korun č.--------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1673/96 - 473.900,--Kč, slovy: čtyři sta sedmdesát tři tisíce  

devět set korun č.--------------------------------------------------  

c) Znalce Jiřího Janouška, Turnov, Hruštice 1710, jmenovaného usnesením Krajského soudu v 

Hradci Králové ze dne 20.11.2009 čj. 2Nc 393/2009-3, znaleckým posudkem č. 1958-77/2009 ze 

dne 28.11.2009 č. Nc 339/2009-3:----------------------------------------------------------- 

Předmětem nepeněžitého vkladu společníka jsou pozemky v katastrální území Turnov, evidované 

v katastru nemovitostí jako:----------------------------------------------------------------------- parcela 

3583/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 2055 (obč. vyb. – budova 

obsahující administrativní část, kotelnu, dílny a provoz, sociální zázemí a šatny),----------- parcela 

3583/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/eč. (garáž) stojící na pozemku – 

parcele 3583/4,-------------------------------------------------------------------------parcely 3579/1, 3579/3 

obojí orná půda, 3579/4  a 3581/1 obojí ost. plocha, 3583/1 orná půda, 3586/1 orná půda,  všechny 

součásti a příslušenství těchto nemovitostí ( přístřešek mezi dílnou a garáží, přístřešek mezi 

garážemi, přístřešek nad PHM, dřevěná kůlna , venkovní úpravy, trvalé porosty)  popsané 

v uvedeném znaleckém posudku. Hodnota vkladu nemovitých věcí  je dle tohoto posudku 

stanovena částkou 34.900.000,--Kč (třicet čtyři miliony devět set tisíc korun českých).----------------

-------------------------------------------------------------------------  

Nepeněžitý vklad je dle znaleckých posudků znalce a), b) a c) shora celkem v ceně 39.500.000,--Kč 

(slovy: třicet devět milionů pět set tisíc korun českých).--------------------------- 

Podíl společníka se určuje poměrem  vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.----- 

Nepřipouští se vznik různých druhů podílů.  Podíl ve společnosti je jednoho druhu, a to podíl 

základní, když s tímto nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. --------------------------- 

Podíl jediného společníka je volně převoditelný bez souhlasu orgánů společnosti. Převoditelnost 

podílu je podmíněna v případě, že společníkem je město Turnov, souhlasem zastupitelstva města. 

Podíl přechází na právního nástupce.--------------------------------------------- 

Společník může vlastnit více podílů téhož druhu.-------------------------------------------------------- 
Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce 

společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.-------------------------- 

Podíl může být předmětem zástavního práva. ----------------------------------------------------------- 

Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém  

zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku).-------------------------------- 

 

Za šesté: Orgány společnosti ----------------------------------------------------------------------------a) 

Valná hromada-----------------------------------------------------------------------------------------

Společnost má jediného společníka, který vykonává působnost valné hromady. Působnost valné 

hromady určuje zákon o obchodních korporacích a vykonává ji na straně společníka v souladu se 

zákonem o obcích rada města, změny zakladatelské smlouvy podléhají souhlasu zastupitelstva 

města.------------------------------------------------------------------------------------------ Do působnosti 

valné hromady náleží dále též: ----------------------------------------------------------- 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních 

skutečností, ----------------------------------------------------------------------------------------- jmenování a 

odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 

61 zákona o obchodních korporacích, ------------------------------------ rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací, ---------------------------------------------------------- rozhodování o pachtu 

závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady 

podle zákona, ---------------------------------------------------------- udělování pokynů jednatelům, valná 

hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -------

--------------------------------------------------------------- 



 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných 

orgánů společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolá jednání valné 

hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných 

důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení 

společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud zákon nestanoví jinak.------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) Jednatel ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti ve 

všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a běžná správa společnosti.  Jednatel  je 

povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků, informovat 

společníka o záležitostech společnosti.-----------------------------  Na jednatele se vztahuje ustanovení 

o zákazu konkurence dle zákona o obchodních korporacích.------------------------------------------------

---------------------------------------------------  Způsob jednání a podepisování jednatele  za 

společnost:----------------------------------------------Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech 

samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti 

připojí jednatel svůj podpis, s uvedením funkce jednatel.----------------------------------------------------

------------------------------------------- 

Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. Působnost jednatele je dána především § 195 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).-------------------------------------- 

c) Dozorčí rada-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zřizuje se pětičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje 

a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je 

možná.-----------------------------------------------------------------------------------------------Působnost 

dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na členy 

dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích.----

--------------------------------------------------------------------------------- 

Za sedmé: Rezervní fond společnosti--------------------------------------------------------------------

Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 10% z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce 

za rok, v němž poprvé zisk vytvoří,  ne však více, než činí 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento 

fond  se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 10% základního 

kapitálu. Rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, které mají překonat 

nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na 

základě návrhu jednatele.---------------------------- 

Za osmé: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Právní poměry společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a 

dalších obecně závazných právních předpisů.------------------------------------------- O změnách a 

doplňcích této zakladatelské listiny rozhoduje jediný společník v působnosti valné hromady. 

Všechny tyto změny a doplňky musí být učiněny formou notářského zápisu.---Jestliže dojde ke 

změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez 

zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění zakladatelské listiny a uložit 

jej spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.------

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Návrh na usnesení: 

ZM rozhoduje o tom, že společnost Městská teplárenská Turnov, s.r.o. se podřizuje zákonu č. 

90/2012 Sb. ve smyslu § 777, odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) a 

v souvislosti s tím mění zakladatelskou listinu o založení společnosti tak, že její dosavadní 

znění se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

 

Za prvé:  Obchodní firma společnosti ----------------------------------------------------------------

Obchodní  firma společnosti zní:  Městská teplárenská Turnov,  s.r.o. --------------------------- 

Za druhé:  Sídlo   společnosti----------------------------------------------------------------------------

Sídlem společnosti je:  Turnov.----------------------------------------------------------------------------- 

Za třetí: Právní forma a doba trvání společnosti ---------------------------------------------------

Společnost je společností s ručením omezeným, je založena touto smlouvou na dobu neurčitou a 

vznikla zápisem do obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------- 

Za čtvrté: Předmět podnikání společnosti ----------------------------------------------------------- 

Předmětem podnikání společnosti je: ------------------------------------------------------------------- a) 

výroba elektřiny,-----------------------------------------------------------------------------------------b)  

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,----------------c)  

vodoinstalatérství, topenářství,--------------------------------------------------------------------------d) 

zámečnictví, nástrojařství,------------------------------------------------------------------------------- e) 

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,--------------------------------------------f) 

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,----------------------------g) 

výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné 

energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW,--------------------------------h) výroba 

tepelné energie,-----------------------------------------------------------------------------------i) rozvod 

tepelné energie.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Za páté:  Základní kapitál společnosti, výše vkladů, podíly ---------------------------------------

Základní kapitál společnosti činí 43.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet tři miliony korun č. -----------

Jediným společníkem společnosti je Město Turnov se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 335,  

vklad ve 43.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet tři miliony korun českých, podíl  100%, jedná se o podíl 

základní. Vklad společníka je zcela splacen. --------------------------------------------Základní kapitál je 

tvořen peněžitým vkladem jediného společníka  ve výši 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun 

č. a nepeněžitým vkladem ve výši 42.900.000,--Kč, slovy: čtyřicet dva miliony devět set tisíc 

korun českých, který tvoří tyto nemovité věci v katastrálním území  Turnov: ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

Pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako parcely 1312/1 zast. plocha a nádvoří,  1802//20 

zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech. vybavenost), 1986/85 

zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech.vybavenost), 1986/86 

zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech. vybavenost), 1986/243 

ostatní plocha, 2544/12 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech. 

vybavenost), 2600/132 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech. 

vybavenost), 2600/134 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech. 

vybavenost), 2600/162 ostatní plocha, 2615/1 zastavěná plocha a  nádvoří (jehož součástí je budova 

bez čp/če – tech. vybavenost), 2615/3 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova čp. 

1559 Turnov, tech. vybavenost), 3352/12 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez 

čp/če – tech. vybavenost), 3352/14 zastavěná plocha a nádvoří, 3352/24 zastavěná plocha a nádvoří 

(jehož součástí je budova bez čp/če – tech. vybavenost), 3352/26 zastavěná plocha a nádvoří. -------

--------------------------------------------------------------- 



Nepeněžitý vklad společníka v uvedené výši dále tvoří 5 kusů mobilních buněk, umístěných u 

kotelny Výšinka, Turnov, které mají společnou střechu, klempířské konstrukce a fasádní omítku, 

rozvody ústředního topení 1 v sídlišti Výšinka:  topné kanály Výšinka označené čísly 1 až 10, 

rozvody ústředního topení 2. rozvody tepla v sídlišti u nádraží,  rozvody ústředního topení 3 – 

v sídlišti Přepeřská: kanál, předizolované potrubí 1, předizolované potrubí 2, rozvody ústředního 

topení 4 – v Žižkově ulici: topný kanál, předizolované potrubí 1, předizolované potrubí 2, rozvody 

ústředního topení 5 – v ulici 5.května: topný kanál, rozvody ústředního topení 6 – v sídlišti Výšinka 

2: topný kanál Výšinka č. 11.-------------------------------Základní kapitál je zcela splacen.--------------

------------------------------------------------------------   

Podíl společníka se určuje poměrem  vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.----- 

Nepřipouští se vznik různých druhů podílů.  Podíl ve společnosti je jednoho druhu, a to podíl 

základní, když s tímto nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. --------------------------- 

Podíl jediného společníka je volně převoditelný bez souhlasu orgánů společnosti. Převoditelnost 

podílu je podmíněna v případě, že společníkem je město Turnov, souhlasem zastupitelstva města. 

Podíl přechází na právního nástupce.--------------------------------------------- 

Společník může vlastnit více podílů téhož druhu.-------------------------------------------------------- 
Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce 

společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.-------------------------- 

Podíl může být předmětem zástavního práva. ----------------------------------------------------------- 

Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém  

zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku).-------------------------------- 

 

Za šesté: Orgány společnosti ----------------------------------------------------------------------------a) 

Valná hromada-----------------------------------------------------------------------------------------

Společnost má jediného společníka, který vykonává působnost valné hromady. Působnost valné 

hromady určuje zákon o obchodních korporacích a vykonává ji na straně společníka v souladu se 

zákonem o obcích rada města, změny zakladatelské smlouvy podléhají souhlasu zastupitelstva 

města.------------------------------------------------------------------------------------------ Do působnosti 

valné hromady náleží dále též: ----------------------------------------------------------- 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních 

skutečností, ----------------------------------------------------------------------------------------- jmenování a 

odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 

61 zákona o obchodních korporacích, ------------------------------------ rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací, ---------------------------------------------------------- rozhodování o pachtu 

závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady 

podle zákona, ---------------------------------------------------------- udělování pokynů jednatelům, valná 

hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -------

--------------------------------------------------------------- 

 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných 

orgánů společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolá jednání valné 

hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných 

důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení 

společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud zákon nestanoví jinak.------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) Jednatel ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti ve 

všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a běžná správa společnosti.  Jednatel  je 

povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků, informovat 



společníka o záležitostech společnosti.-----------------------------  Na jednatele se vztahuje ustanovení 

o zákazu konkurence dle zákona o obchodních korporacích.------------------------------------------------

---------------------------------------------------  Způsob jednání a podepisování jednatele  za 

společnost:----------------------------------------------Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech 

samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti 

připojí jednatel svůj podpis, s uvedením funkce jednatel.----------------------------------------------------

------------------------------------------- 

Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. Působnost jednatele je dána především § 195 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).-------------------------------------- 

c) Dozorčí rada-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zřizuje se pětičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje 

a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je 

možná.-----------------------------------------------------------------------------------------------Působnost 

dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na členy 

dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích.----

--------------------------------------------------------------------------------- 

Za sedmé: Rezervní fond společnosti--------------------------------------------------------------------

Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 10% z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce 

za rok, v němž poprvé zisk vytvoří,  ne však více, než činí 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento 

fond  se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 10% základního 

kapitálu. Rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, které mají překonat 

nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na 

základě návrhu jednatele.---------------------------- 

Za osmé: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Právní poměry společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a 

dalších obecně závazných právních předpisů.------------------------------------------- O změnách a 

doplňcích této zakladatelské listiny rozhoduje jediný společník v působnosti valné hromady. 

Všechny tyto změny a doplňky musí být učiněny formou notářského zápisu.---Jestliže dojde ke 

změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez 

zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění zakladatelské listiny a uložit 

jej spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.------

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


