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Notářský zápis
sepsaný jménem JUDr. Josefa Láta, notáře se sídlem v Pardubicích, o právním jednání dne
26.10.2015 (dvacátého šestého října roku dva tisíce patnáct) v jeho notářské kanceláři v
Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1484, jeho zástupkyní JUDr.
Miloslavou Křivskou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu.--------------------------------------Přítomní účastníci, mně osobně jménem a příjmením neznámí, kteří prokázali osobní
totožnost platnými úředními průkazy, to je: -------------------------------------------------------------1. pan Martin Kůs, narozený 29.3.1991, r.č. 91.03.29/3584, bydlištěm Chrudim IV, Hradištní
1195, ------------------------------------------------------------------------------------------------------jako zakladatel, -------------------------------------------------------------------------------------------2. pan Ondřej Hyrš, narozený 21.5.1990, r.č. 90.05.21/3371, bydlištěm Chrudim IV, Hradištní
1195, ------------------------------------------------------------------------------------------------------jako zakladatel, -------------------------------------------------------------------------------------------prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání obsaženého
v tomto notářském zápisu, souhlasí s použitím svých rodných čísel v listině a žádají, aby s nimi
byla sepsána tato: -------------------------------------------------------------------------------------------společenská smlouva
o založení společnosti s ručením omezeným.
Článek I.
Obchodní firma
Obchodní firma: Vuch s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------Článek II.
Sídlo společnosti
Sídlo společnosti: Chrudim -----------------------------------------------------------------------------------Článek III.
Předmět podnikání
Předmět podnikání: --------------------------------------------------------------------------------------------1.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.------------
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Článek IV.
Společníci
1.
2.

Martin Kůs, narozený 29. března 1991, bydlištěm Hradištní 1195, 53701 Chrudim. ------Ondřej Hyrš, narozený 21. května 1990, bydlištěm Hradištní 1195, 53701 Chrudim.-----Článek V.
Základní kapitál a vklady a podíly společníků

Základní kapitál společnosti činí 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). ------------------Vklady a podíly společníků:-----------------------------------------------------------------------------------1.
Společník Martin Kůs, narozený 29. března 1991, bydlištěm Hradištní 1195, 53701
Chrudim, má vklad do základního kapitálu ve výši 25.000,-- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun
českých), čemuž odpovídá podíl ve výši 50 % (slovy: padesát procent);-------------------------------2.
Společník Ondřej Hyrš, narozený 21. května 1990, bydlištěm Hradištní 1195, 53701
Chrudim, má vklad ve výši 25.000,-- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), čemuž odpovídá
podíl ve výši 50 % (slovy: padesát procent). ---------------------------------------------------------------Společníci se zavazují splnit vkladovou povinnost do 30 (třiceti) dnů od založení společnosti. ---Správcem vkladu je společník Martin Kůs, narozený 29. března 1991, bydlištěm Hradištní 1195,
53701 Chrudim. ------------------------------------------------------------------------------------------------Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na jinou
osobu bez omezení. -------------------------------------------------------------------------------------------Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná
zvláštní práva a povinnosti. Podíl se určuje poměrem vkladu k základnímu kapitálu. Každý
společník může vlastnit pouze jeden podíl. ----------------------------------------------------------------Článek VI.
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou: --------------------------------------------------------------------------------------a)
valná hromada-----------------------------------------------------------------------------------------b)
jednatelé------------------------------------------------------------------------------------------------ad a) valná hromada -------------------------------------------------------------------------------------------Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -------------------------------------------------------Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Termín konání valné
hromady a její pořad společníkům oznámí písemně nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího
konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.-------------------------------------------
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Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady ústním prohlášením
učiněným na valné hromadě. ---------------------------------------------------------------------------------Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 60% (šedesát
procent) všech hlasů. ------------------------------------------------------------------------------------------Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li
zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů.------------------------------------------------------Každý společník má jeden (1) hlas na každých 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého
vkladu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská
smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:
a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných
právních skutečností;---------------------------------------------------------------------------------b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a
poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; ---------------------------c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;----------------------------------------------------d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se
vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona. --------------------------------------------------Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných
orgánů společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném
touto společenskou smlouvou pro valnou hromadu. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné
hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti.
ad b) jednatelé --------------------------------------------------------------------------------------------------Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé. Společnost má dva (2) jednatele. Každý jednatel
zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo
vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. --------------------------------------Prvními jednateli společnosti jsou společník Martin Kůs, narozený 29. března 1991, bydlištěm
Hradištní 1195, 53701 Chrudim, a společník Ondřej Hyrš, narozený 21. května 1990, bydlištěm
Hradištní 1195, 53701 Chrudim.-----------------------------------------------------------------------------Článek VII.
Závěrečné ustanovení
Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----------------------------------------------------------------Právní vztahy touto společenskou smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona
číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a ostatními
obecně závaznými právními předpisy České republiky. --------------------------------------------------K jednání s příslušným živnostenským úřadem je oprávněn kterýkoliv ze zakladatelů. --------------
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XII.
Podle §70 notářského řádu prohlašuji, že předpoklady pro sepsání tohoto notářského
zápisu byly splněny, a že: -------------------------------------------------------------------------------- shora uvedené právní jednání zakladatelů je v souladu s právními předpisy,-------------- shora uvedené právní jednání zakladatelů splňuje náležitosti a podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. ---------------------------XIII.
K rukám každého ze zakladatelů společnosti bude vydán jeden stejnopis tohoto
notářského zápisu. ---------------------------------------------------------------------------------------O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, jimi schválen a podepsán. ---Ondřej Hyrš v.r.
Martin Kůs v.r.
L.S.

JUDr. Miloslava Křivská v.r.
JUDr. Miloslava Křivská
zástupkyně JUDr. Josefa Láta
notáře se sídlem v Pardubicích

Tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem NZ 336/2015,
sepsaným dne 26.10.2015 (dvacátého šestého října roku dva tisíce patnáct) jménem JUDr.
Josefa Láta, notáře se sídlem v Pardubicích, jeho zástupkyní JUDr. Miloslavou Křivskou,
ustanovenou podle § 24 notářského řádu. -------------------------------------------------------------Ověřeno v Pardubicích dne 26.10.2015 (dvacátého šestého října roku dva tisíce patnáct). ------

JUDr. Miloslava Křivská v.r.
L.S.

JUDr. Miloslava Křivská
zástupkyně JUDr. Josefa Láta
notáře se sídlem v Pardubicích

