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ZAKLADATELSKÁ LISTINA 

SPOLEČNOSTI Služby města Pečky s.r.o. 

 

Zakladatel a jediný společník 

1. Zakladatelem a jediným společníkem je: 

Město Pečky, IČO: 00239607, se sídlem: Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky 

 

Doba trvání společnosti 

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

 

Obchodní firma 

1. Firma společnosti zní: Služby města Pečky s.r.o. 

 

Sídlo společnosti 

1. Sídlem společnosti je město Pečky. 

 

Účel založení a předmět činnost 

1. Společnost se zakládá za účelem uspokojování potřeb jediného společníka, nikoliv za účelem zisku. 

2. Předmětem činnosti společnosti je zejména poskytování technických služeb městu Pečky. 

 

Základní kapitál 

1. Základní kapitál společnosti činí 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 

 

Vklady společníků 

1. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka, města Pečky, 

IČO: 00239607, se sídlem: Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky, ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě 

tisíc korun českých), připadajícím na podíl 100 %. 

2. Vklad bude plně splacen před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodníku rejstříku. 

3. Správcem vkladu se určuje Mgr. Alena Švejnohová, nar. 13. 4. 1979, bytem Petra Bezruče 476, 

289 11 Pečky 
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Podíly 

1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní 

práva a povinnosti. Vznik různých druhů podílů se nepřipouští. Každý společník může vlastnit 

pouze jeden podíl.  

2. Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho 

výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.  

3. Město Pečky, IČO: 00239607, se sídlem: Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky má podíl ve výši 

100 %. 

4. Podíl společníka může být převeden na jiného společníka bez souhlasu valné hromady. Podíl může 

být převeden na jinou osobu nebo zastaven se souhlasem valné hromady. Podíl jediného společ-

níka je vždy převoditelný na třetí osoby.  

5. Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl ve společnosti na dědice nebo právního ná-

stupce.  

 

Orgány společnosti 

1. Orgány společnosti jsou: 

a) jednatel, 

b) valná hromada. 

 

Jednatelé 

1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel zastupuje společnost samostatně ve 

všech záležitostech. 

2. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Je povinen zajistit řádné vedení předepsané evi-

dence a účetnictví a vést seznam společníků. 

3. Prvním jednatelem se určuje Ing. Adam Brant, nar. 21. března 1990, bytem Polepy 96, PSČ: 280 02. 

 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.  

2. Pokud bude mít společnost pouze jediného společníka, bude tento společník vykonávat působ-

nost valné hromady. Vyžaduje-li zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), nebo jiný právní 

předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného 

společníka formu veřejné listiny. 

3. Do působnosti valné hromady patří: 

a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona, 
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b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či 

o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkla-

dové povinnosti, 

c) volba a odvolání jednatele, 

d) volba a odvolání likvidátora, 

e) schvalování udělení a odvolání prokury, 

f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, 

g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhoto-

vení stanoví jiný právní předpis i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlast-

ních zdrojů a úhrady ztrát, 

h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností 

a družstev stanoví jinak, 

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

statnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání 

nebo činnosti společnosti, 

j) schválení smlouvy o tichém společenství, 

k) schválení finanční asistence, 

l) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, 

m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyža-

duje souhlas valné hromady podle písmene i), 

n) odměňování jednatele, 

o) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nej-

sou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednateli určité 

právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, 

p) vyloučení společníka, 

q) schválení smlouvy o výkonu funkce, 

r) uložení příplatkové povinnosti, 

s) schválení účasti na podnikání třetích osob, 

t) schválení převodu podílu, rozhodnutí o naložení s uvolněným podílem, 

u) rozhodnutí o rozdělení podílu, 

v) rozhodnutí o vnitřní organizaci, vydání organizačního řádu společnosti a o jejich změnách, 

w) schvalování převodů nemovitých věcí a jejich zatížení právy třetích osob, 

x) schvalování přijímání nebo poskytování úvěrů, 

y) rozhodování o obchodních případech a dispozicích s majetkem, jestliže v jednotlivém případě 

přesahuje hodnota obchodu tři sta tisíc korun českých, 

z) určení a odvolání auditora, 

aa) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo zakladatelská listina. 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zakladatelské listiny nebo zá-

kona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti, pokud o tom rozhodne na svém zasedání. 

4. Valnou hromadu svolává jednatel nejméně jednou za rok, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od po-

sledního dne účetního období. 
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Zrušení a likvidace společnosti  

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.  

2. Ke dni zrušení společnosti vstupuje společnost do likvidace.  

3. O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora společ-

nosti. 


