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N o t á ř s k ý   z á p i s 
 

 
sepsaný mnou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, notářkou se sídlem v Brně, dne 07.05.2019 

(slovy: sedmého května roku dva tisíce devatenáct) v mé kanceláři notářky, v Brně, Heršpická 5, 

M-Palác. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Účastníci:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pan Ing. Richard Miklós, narozený 26.04.1986, bytem a trvale pobytem Praha 6, Milady 

Horákové 201/119, --------------------------------------------------------------------------------------------- 

zastoupený advokátem panem JUDr. Petrem Valdhansem, narozeným 23.08.1959, bytem Brno, 

Mášova 735/18A, se sídlem Brno, Veslařská 347/250, na základě plné moci ze dne 07.05.2019, 

která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, -------------------------------------------------------- 

pan Matúš Tirpák, narozený 30.05.1980, bytem a trvale pobytem Husovická 903/19, 614 00 

Brno, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

zastoupený advokátem panem JUDr. Petrem Valdhansem, narozeným 23.08.1959, bytem Brno, 

Mášova 735/18A, se sídlem Brno, Veslařská 347/250, na základě plné moci ze dne 07.05.2019, 

která tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, -------------------------------------------------------- 

pan Ing. Martin Doucha, narozený 11.07.1983, bytem a trvale pobytem Heinrichova 203/15, 

602 00 Brno, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

zastoupený advokátem panem JUDr. Petrem Valdhansem, narozeným 23.08.1959, bytem Brno, 

Mášova 735/18A, se sídlem Brno, Veslařská 347/250, na základě plné moci ze dne 07.05.2019, 

která tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu, -------------------------------------------------------- 

 
přičemž zástupce účastníků prohlašuje, že on i všichni zastoupení účastníci jsou způsobilí 
samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jeho 
osobní totožnost jsem ověřila platným úředním průkazem. ---------------------------------------------- 
 
Zástupce účastníků za účastníky činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto zakladatelské 
právní jednání: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

založení 

společnosti s ručením omezeným 

v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) a ustanovením § 8 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech a ustanovením § 146 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) ----------------------------------------- 
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Pan Ing. Richard Miklós, pan Matúš Tirpák a pan Ing. Martin Doucha zakládají tímto společnost 

s ručením omezeným s obchodní firmou MITIDO group s.r.o. a uzavírají společenskou 

smlouvu v tomto znění: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA  
O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

 

MITIDO group s.r.o. 

(dále jen "společnost") 

 

uzavřená v intencích ustanovení § 146 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů: ---- 

 

Společníci: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Ing. Richard Miklós, narozený 26.04.1986, bytem a trvale pobytem Praha 6, Milady 

Horákové 201/119, --------------------------------------------------------------------------------------------- 

(„Společník 1“) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Matúš Tirpák, narozený 30.05.1980, bytem a trvale pobytem Husovická 903/19, 614 00 

Brno, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(„Společník 2“) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Ing. Martin Doucha, narozený 11.07.1983, bytem a trvale pobytem Heinrichova 203/15, 602 

00 Brno, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(„Společník 3“) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

se dohodli na následujícím znění společenské smlouvy o založení společnosti s ručením 

omezeným, kterou tímto zakládají: -------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                         I. 

                               Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání společnosti 

 

1. Obchodní firma společnosti zní: MITIDO group s.r.o. ---------------------------------------------- 

2. Sídlo společnosti: Brno ------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti: --------------------------------------------------------------- 

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

    b) správa vlastního majetku, ------------------------------------------------------------------------------- 

    c) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -------------------------------------------------- 

 

                                                                         II.  

                                                       Doba trvání společnosti 

 

1. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a může být zrušena z důvodů uvedených 

v čl. XI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                         III.    

                                     Základní kapitál společnosti, vklady společníků 

 

1. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků a činí celkem 100.000,--

Kč (slovy: sto tisíc korun českých). ------------------------------------------------------------------------- 

2. Jednotliví společníci vkládají do základního kapitálu společnosti tyto vklady: -------------------- 

a) Společník 1: 40.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), ------------------------------------- 

b) Společník 2: 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). ---------------------------------------- 

c) Společník 3: 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). ---------------------------------------- 

3. Společníci se zavazují, že splatí peněžité vklady na zvláštní účet společnosti, který bude 

správcem vkladu pro tento účel zřízený a budou plně splaceny před podáním návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku. ------------------------------------------------------------------------ 

4. Správou vkladu je pověřen pan Matúš Tirpák, narozený 30.05.1980, bytem a trvale pobytem 

Husovická 903/19, 614 00 Brno, který bez zbytečného odkladu po předání splacených vkladů 

společníků zřídí na obchodní firmu společnosti zvláštní účet u banky k tomuto účelu, na který 

částky odpovídající splaceným vkladům společníků uloží. ---------------------------------------------- 

 

IV. 

Založení a vznik společnosti 

 

1. Společnost je založena podpisem této společenské smlouvy všemi společníky – zakladateli, 

vyhotovené ve formě veřejné listiny. ------------------------------------------------------------------------ 

2. Společnost vznikne dnem, ke kterému bude zapsána do obchodního rejstříku. -------------------- 

3. Od okamžiku založení společnosti do okamžiku jejího vzniku jsou oprávněni jednat za 

společnost oba zakladatelé. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

V. 

Práva a povinnosti společníků 

 

1. Společník je povinen dodržovat ustanovení této společenské smlouvy a plnit jí uložené 

povinnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Společník je povinen respektovat rozhodnutí valné hromady a plnit povinnosti uložené těmito 

rozhodnutími. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Společník je povinen zachovávat mlčenlivost o finančních a obchodních záležitostech 

společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, je povinen uhradit společnosti 

úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené příslušným právním 

předpisem z dlužné částky. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, 

může ze společnosti valná hromada vyloučit. -------------------------------------------------------------- 

5. Každý společník společnosti má jeden podíl stejného druhu, který představuje účast 

společníka na společnosti a z toho plynoucí práva a povinnosti a to v následující výši: ------------- 

a) Společník 1: 40 % (slovy: čtyřicet procent), ------------------------------------------------------------ 

b) Společník 2: 30 % (slovy: třicet procent). --------------------------------------------------------------- 

c) Společník 3: 30 % (slovy: třicet procent). --------------------------------------------------------------- 

Výše podílu se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. ------- 

6. Při převodu podílu mají dosavadní společníci předkupní právo. ------------------------------------- 

7. Podíl se dědí. Úmrtím společníka přechází podíl na dědice dle výsledků pravomocně 

skončeného řízení o dědictví. --------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Zánikem společníka, který je osobou právnickou, přechází podíl na jeho právního nástupce. --- 

9. Změna osoby společníka se zapíše do seznamu společníků a do obchodního rejstříku. 

Společnost je povinna změnu zapsat do seznamu bezodkladně poté, co je taková změna 

společnosti prokázána. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Společníci mají nárok na podíl ze zisku, který valná hromada určila k rozdělení a podíl 

na likvidačním zůstatku. -------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Společník nemůže být zproštěn vkladové povinnosti, nejde-li o snížení základního kapitálu 

společnosti. Po dobu trvání společnosti nemůže společník požadovat vrácení vkladu. -------------- 

12. Společnost se může dle ustanovení § 204 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, domáhat u soudu 

vyloučení společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem svou povinnost, ačkoliv byl k 

jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. Povinnost písemného 

upozornění není dána, jestliže porušení povinnosti mělo takové právní následky, které nelze 

odstranit. S podáním návrhu musí souhlasit společníci, jejichž vklady představují alespoň dvě 

třetiny základního kapitálu po odečtení vkladu tohoto společníka. ------------------------------------- 

13. Společník se může za podmínek daných ustanovením § 203 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 

předpisů, s ostatními společníky dohodnout na ukončení své účasti ve společnosti. ----------------- 

14. Společník se může za podmínek dle ustanovení § 205 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, u 

soudu domáhat zrušení své účasti ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve 

společnosti setrval. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Za podmínek dle ustanovení § 1320 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, lze podíl zastavit, a to se souhlasem valné hromady. ----------------- 

16. Práva a povinnosti společníků neupravená v této smlouvě se řídí ustanoveními příslušných 

právních předpisů, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. --------------------------------------------------------- 

 

VI. 

Orgány společnosti 

   

Orgány společnosti jsou: -------------------------------------------------------------------------------------- 

a) valná hromada, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) jednatel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

1. Valná hromada --------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti. Společník se zúčastňuje jednání 

valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. ------------ 

b) Do působnosti valné hromady náleží: -------------------------------------------------------------------- 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona; ------- 

- rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu   

či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění   

vkladové povinnosti; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- volba a odvolání jednatele; ---------------------------------------------------------------------------------- 

- volba a odvolání likvidátora; ------------------------------------------------------------------------------- 

- schvalování udělení a odvolání prokury; ------------------------------------------------------------------ 

- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; ----------------------------------------------------------- 
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- schvalování řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její   

vyhotovení stanový právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných    

vlastních zdrojů a úhrady ztrát; ------------------------------------------------------------------------------ 

- rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a 

družstev stanoví jinak; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala   

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu podnikání   

nebo činnosti společnosti; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- schválení smlouvy o tichém společenství; ---------------------------------------------------------------- 

- schválení finanční asistence; -------------------------------------------------------------------------------- 

- rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; --------------- 

- rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem; --------------------------------------------------------------- 

- další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, jiný právní předpis nebo   tato 

společenská smlouva. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které jinak náleží do působnosti jiného 

orgánu společnosti. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Valná hromada je schopná usnášet se, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu 

všech hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům 

společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. -------------------------------------------------- 

e) Každý společník má 1 hlas na každou 1.000,-- Kč vkladu. ------------------------------------------- 

f) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon, 

nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. -------------------------------------------------------- 

g) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje: ---------------------- 

- k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy; -------------------------------------------- 

- k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouvy; ---------------------------------------- 

- k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky 

vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti; ------------------------------------ 

- k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. ----------------------------------------------------------- 

h) K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv 

nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou 

společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech 

společníků. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

i) Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle písmena g) výše (jednání, k nimž je 

zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů) a o dalších skutečnostech, jejichž účinky 

nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou, jejíž součástí je 

také schválený text změny společenské smlouvy, je-li měněna, a jmenovité uvedení společníků, 

kteří pro změnu hlasovali. ------------------------------------------------------------------------------------ 

j) Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Jednatel dále svolá jednání 

valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek podle jiného 

právního předpisu, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný 

společností, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, 

ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. V případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel 

dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. --------------------- 

k) Společník nebo společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10% základního kapitálu 

nebo 10% podíl na hlasovacích právech („kvalifikovaný společník“), mohou požádat jednatele, 

aby svolal valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí. Jestliže valná hromada není 

svolána do 1 měsíce ode dne doručení žádosti a nekoná se v přiměřené lhůtě, je kvalifikovaný 

společník oprávněn svolat ji sám. ---------------------------------------------------------------------------- 
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l) Valná hromada se svolává v sídle společnosti, notářské kanceláři nebo v jiném vhodném místě. 

Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 10 (slovy: 

deset) dnů přede dnem jejího konání, součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. 

Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich 

projednáním všichni společníci. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu 

společníků. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

m) Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady dle písmena l) výše 

písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na 

valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. 

Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné 

listině. Prohlášení má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli podílu tohoto společníka. ------- 

n) Společník nepřítomný na jednání valné hromady nemůže dodatečně vykonat své hlasovací 

právo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o) Rozhodnutí valné hromady lze přijímat mimo valnou hromadu dle ustanovení § 175 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a to písemně, doručením návrhu rozhodnutí 

na adresu každého společníka uvedenou v seznamu společníků. ---------------------------------------- 

p) Jiná práva a povinnosti týkající se valné hromady než výše uvedená, která vyplývají 

z právních předpisů, nejsou nijak dotčena. ----------------------------------------------------------------- 

 

2. Jednatel ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Společnost má tři jednatele, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -------------------- 

b) Znovuzvolení jednatele je možné. ------------------------------------------------------------------------ 

c) Jednatelé netvoří kolektivní orgán. ----------------------------------------------------------------------- 

d) Prvními jednateli společnosti jsou: ----------------------------------------------------------------------- 

- Ing. Richard Miklós, narozený 26.04.1986, bytem a trvale pobytem Praha 6, Milady Horákové 

201/119, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Matúš Tirpák, narozený 30.05.1980, bytem a trvale pobytem Husovická 903/19, 614 00 

Brno,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ing. Martin Doucha, narozený 11.07.1983, bytem a trvale pobytem Heinrichova 203/15, 602 

00 Brno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Každý jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně, přičemž podepisuje za společnost 

tak, že k napsané nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. --------------------- 

f) Při své činnosti jednatel jedná s péčí řádného hospodáře, informovaně a v obhajitelném zájmu 

společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

g) Jednatel má zejména tato práva a povinnosti: ----------------------------------------------------------- 

- jednat za společnost jako její statutární orgán; ----------------------------------------------------------- 

- k obchodnímu vedení společnosti; ------------------------------------------------------------------------- 

- řádně vést předepsané evidence a účetnictví; ------------------------------------------------------------- 

- svolávat valnou hromadu; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- vykonávat rozhodnutí valné hromady; -------------------------------------------------------------------- 

- vést seznam společníků; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- informovat společníky o věcech společnosti na jejich žádost; ----------------------------------------- 

- zajistit vypracování účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku; ----------------------------------- 

- vyhotovovat úplné znění společenské smlouvy a ukládat ji spolu s listinami prokazujícími její 

změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. --------------------------------------------------------------- 

h) Jednatel může požádat valnou hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se 

obchodního vedení. Tím však není dotčena povinnost jednatele jednat s péčí řádného  hospodáře.  
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i) Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. ---- 

j) Jednatel se vždy účastní valné hromady. ----------------------------------------------------------------- 

k) Jiná práva a povinnosti týkající se jednatele než výše uvedená, která vyplývají z právních 

předpisů, nejsou nijak dotčena. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

VII. 

Podíl společníků na zisku společnosti 

 

1. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. --------------------------------------------------------------------- 

2. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky 

v poměru svých podílů, tedy následovně: ------------------------------------------------------------------ 

a) u Společníka 1: 40 % (vyjádřeno zlomkem 40/100); -------------------------------------------------- 

b) u Společníka 2: 30 % (vyjádřeno zlomkem 30/100). -------------------------------------------------- 

c) u Společníka 3: 30 % (vyjádřeno zlomkem 30/100); -------------------------------------------------- 

3. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí na adresu společníka 

nebo bezhotovostním převodem na jeho účet. ------------------------------------------------------------- 

 

VIII. 

Zánik účasti společníka ve společnosti 

 

1. Účast společníka ve společnosti zaniká jeho smrtí či zánikem společnosti. ------------------------ 

2. Účast společníka ve společnosti zaniká převodem podílu. -------------------------------------------- 

3. Účast společníka ve společnosti zaniká vystoupením společníka dle ustanovení                    

§ 202 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů. --------------------------------------------------------------- 

4. Účast společníka ve společnosti zaniká písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy všech 

společníků. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Účast společníka ve společnosti zaniká vyloučením společníka dle ustanovení § 204 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 

znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí valné hromady. ------------------------------------- 

6. Účast společníka ve společnosti zaniká zrušením jeho účasti na základě rozhodnutí soudu dle 

ustanovení § 205 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. ------------------------------------------------- 

7. Účast společníka ve společnosti zaniká zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek jeho 

majetku nebo zrušením konkursu proto, že je jeho majetek zcela nedostačující. Účast společníka 

ve společnosti zaniká také pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu nebo 

právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke 

splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu. ------------------------------------------ 

8. Jiné případy zániku účasti společníka ve společnosti než výše uvedené, které vyplývají 

z právních předpisů, nejsou nijak dotčeny. ----------------------------------------------------------------- 

 

IX. 

Zrušení a zánik společnosti 
 

1. Společnost se zrušuje: -------------------------------------------------------------------------------------- 

a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, jinak dnem 

přijetí takového rozhodnutí; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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b) dnem uvedeným v rozhodnutí orgánu veřejné moci o zrušení společnosti, jinak dnem nabytí 

právní moci takového rozhodnutí; --------------------------------------------------------------------------- 

c) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se společnost při přeměně; ------------------------------------- 

d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, 

že majetek je zcela nepostačující. ---------------------------------------------------------------------------- 

2. Jiné případy zrušení společnosti než výše uvedené, které vyplývají z právních předpisů, nejsou 

nijak dotčeny. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Likvidace společnosti se neprovádí v případech, neobjeví-li se po skončení insolvenčního 

řízení nějaký majetek. V ostatních případech se provede likvidace společnosti. ---------------------- 

4. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku, 

který se vyplácí v penězích, a to v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů. --------- 

5. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. --------------------------------------------- 
 

X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Vznik společnosti, vnitřní poměry společnosti, zrušení a zánik společnosti, jakož i veškerá 

práva a povinnosti související se společností anebo touto společenskou smlouvou se řídí právním 

řádem České republiky. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2. V případě, že některé ustanovení této společenské smlouvy nebo jeho část se stane neplatným, 

nezpůsobuje taková neplatnost nebo nevynutitelnost neplatnost celé společenské smlouvy jako 

celku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od zbytku společenské smlouvy. --------------------- 

3. Společníci prohlašují, že tato společenská smlouva je uzavřena podle jejich svobodné a vážné 

vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy. ----------------------------------------------------------------- 

4. Společníci souhlasí se svým zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Brně. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

*** 

Já, notářka, v souladu s § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve 

znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepis tohoto 

notářského zápisu o založení společnosti s ručením omezeným.  -------------------------------------- 

Prohlašuji, že:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) toto zakladatelské právní jednání je v souladu s právními předpisy;------------------------------- 

b) toto zakladatelské právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními 

předpisy pro zápis do obchodního rejstříku;--------------------------------------------------------------- 

c) byly splněny všechny formality, které pro zápis do obchodního rejstříku vyžadují právní 

předpisy a toto splnění mi bylo doloženo.------------------------------------------------------------------ 
 

O tom byl sepsán tento notářský zápis, zástupce účastníků prohlásil, že si tento notářský zápis 

přečetl a že jej za účastníky schvaluje,  a dnešního dne jej přede mnou, notářkou, vlastnoručně 

podepsal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JUDr. Petr Valdhans, v.r. 

JUDr. Petr Valdhans, v.r. 

JUDr. Petr Valdhans, v.r.                     notářka 
                                                                                       opis otisku úředního razítka notářky: 

                                                                                                            JUDr. Vladimíra Kostřicová  

                                                                                                                          notářka v Brně  

                                                                                                                        malý státní znak ČR  

                                                                                                                                   -2-  

                                                                                                                                  L.S.  

                                                                                                           JUDr. Vladimíra Kostřicová, v.r.  















 

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu:------------------------------------------------------- 

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem                        

č. NZ 297/2019 ze dne 07.05.2019. Stejnopis obsahuje také opisy příloh č. 1, č. 2 a č. 3, které 

doslovně souhlasí s přílohami č. 1, č. 2 a č. 3 notářského zápisu č. NZ 297/2019. Stejnopis byl 

vyhotovený v Brně dne 13.05.2019. ------------------------------------------------------------------------- 
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