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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM 

OMEZENÝM 

Obchodní firma a sídlo společnosti (čl. 1) 

/1/ Firma společnosti zní:  ROBE lighting s.r.o. 

/2/ Sídlo společnosti je na adrese: Rožnov pod Radhoštěm 

     Hážovice 2090, PSČ 756 61 

 

Určení společníků (čl. 2) 

/1/ Společníky jsou: 

pan   Ladislav Petřek, r.č. 600909/0373       

  bytem Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 2290, PSČ 756 61 

pan  Ing. Josef Valchář, r.č. 661230/1751      

  bytem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 852, PSČ 756 61 

pan  Pavel Juřík, r.č.631129/1547       

   bytem Prostřední Bečva č.p. 543, PSČ 756 56 

pan  Ing. František Kubiš, r.č. 620414/7169     

  bytem Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2415, PSČ 756 61 

 

Doba trvání společnosti (čl. 3) 

/1/ Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

 

Předmět podnikání společnosti (čl. 4) 

/1/ Předmětem podnikání společnosti je:  

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

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení. 

 

 

Příloha č.1 
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Základní kapitál společnosti (čl. 5) 

/1/ Základní kapitál společnosti činí 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých). Na 

základním kapitálu společnosti se každý společník účastní pouze jedním vkladem. 

 

Výše vkladu každého společníka (čl. 6) 

/1/ Vklady jednotlivých společníků činí: 

pan  Ladislav Petřek  180.000,- Kč 

pan  Ing. Josef Valchář  180.000,- Kč 

pan  Pavel Juřík   20.000,- Kč 

pan  Ing. František Kubiš  20.000,- Kč 

 

Způsob a lhůta splacení vkladů (čl. 7) 

/1/ Všechny vklady do společnosti při jejím založení jsou peněžité. 

/2/ Všechny vklady byly splaceny v plné výši. 

 

Podíl (čl. 8) 

/1/ Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva 

a povinnosti. Obchodní podíl společníka se oceňuje mírou jeho účasti na čistém obchodním 

majetku společnosti, jež připadá na jeho obchodní podíl, přičemž čistým obchodním 

majetkem je třeba rozumět obchodní majetek, tj. veškerý majetek společnosti, po odečtení 

veškerých závazků společnosti.  

/2/ Výše obchodního podílu je určena poměrem vkladu každého společníka k základnímu 

kapitálu společnosti a je vyjádřena v procentech. V tomto poměru se společníci účastní na 

čistém obchodním majetku společnosti. Každý společník je oprávněn mít pouze jeden 

obchodní podíl. Případným dalším vkladem společníka se zvyšuje odpovídajícím způsobem 

jeho vklad, popřípadě i jeho obchodní podíl. 

/3/ Jednotlivým společníkům náleží následující obchodní podíly: 

pan Ladislav Petřek, 45 % 
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pan Ing. Josef Valchář 45 % 

pan Pavel Juřík 5 % 

pan Ing. František Kubiš 5 % 

/4/ Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít 

písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Zástavní právo vzniká zápisem 

zástavního práva do obchodního rejstříku. 

 

Převod a rozdělení podílu (čl. 9) 

/1/ Obchodní podíl je převoditelný a se souhlasem valné hromady může společník převést 

smlouvou svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na třetí osobu. Při převodu 

obchodního podílu na jinou osobu, odlišnou od společníka, ručí společník – jako převodce - 

společnosti za splácení vkladu nabyvatelem tohoto podílu, nebyl-li vklad dosud splacen.  

/2/ Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není 

společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje k této společenské smlouvě. Ve smlouvě o 

převodu obchodního podílu musí být určena výše obchodního podílu. Podpisy na smlouvě 

musí být úředně ověřeny orgánem provádějícím legalizaci. Vůči společnosti nastávají účinky 

převodu obchodního podílu dnem doručení účinné smlouvy o převodu společnosti. Ve vztahu 

k účastníkům smlouvy je tato účinná akceptací návrhu smlouvy, pokud sama smlouva 

nestanoví účinnost pozdější. 

/3/ Převodem celého obchodního podílu účast společníka ve společnosti zaniká. 

/4/ Společníci se dohodli, že mají vzájemné předkupní právo na koupi svých obchodních 

podílů, a to v poměru k výši svých dosavadních obchodních podílů. 

/5/ Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo 

právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. Při 

rozdělení obchodního podílu, vzniká-li samostatný obchodní podíl, musí být zachována 

minimální výše vkladu 20.000,- Kč. 

 

Dědění podílu (čl. 10) 

/1/ Tato společenská smlouva dědění obchodního podílu vylučuje. 
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/2/ Dědicům vzniká právo na vypořádání (vypořádací podíl). Výše vypořádacího podílu se 

stanoví ke dni úmrtí společníka z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce 

ustanoveného podle § 36 ZOK.  

/3/ Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nestanoví-li dohoda dědiců a společníků jinak. 

Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné takto:  

- ve výši 1 000 000,- Kč do 30 dnů od úmrtí společníka, 

- zbytek do 1 roku ode dne doručení posudku znalce, a to v pravidelných čtvrtletních 

splátkách ve výši 3/12 hodnoty zůstatku vypořádacího podílu, splatných vždy do konce 

příslušného třetího měsíce, nestanoví-li dohoda dědiců a společníků jinak.  

/4/ Obchodní podíl zemřelého společníka přechází na společnost, která jej může převést na 

jiného společníka nebo třetí osobu. O převodu rozhoduje valná hromada. Nedojde-li k 

převodu obchodního podílu, rozhodne valná hromada do šesti měsíců ode dne, kdy k úmrtí 

společníka došlo, buď o snížení základního kapitálu o vklad zemřelého společníka, nebo o 

tom, že ostatní společníci převezmou jeho obchodní podíl v poměru svých obchodních podílů 

za úplatu ve výši vypořádacího podílu. Rozhodnutím valné hromady o rozdělení obchodního 

podílu mezi společníky přechází na společníky rozdělený obchodní podíl za podmínek 

stanovených valnou hromadou.  

 

Orgány společnosti (čl. 11) 

/1/ Orgány této společnosti jsou valná hromada a jednatelé společnosti. 

 

Valná hromada (čl. 12) 

/1/ Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada a skládá se ze všech na ní přítomných 

společníků. Koná se nejméně jednou za rok v sídle společnosti, pokud nebude společníky 

dohodnuto jinak, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení obchodního roku, jenž je shodný 

s kalendářním rokem. Svolávají ji jednatelé společnosti v souladu s ust. §181- 187 ZOK. 

/2/ Do působnosti valné hromady patří zejména: 

a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem, 

b) schválení řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i 

mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát společnosti, 
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c) zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání, 

d) rozhodnutí o skutečnosti, zda společnost vydá stanovy, v nichž blíže upraví její vnitřní 

organizaci a zásady hospodaření podrobněji než uvádí tato smlouva, v takovém případě 

podléhají stanovy schválení valnou hromadou, včetně schvalování jejich změn, 

e) rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných 

právních skutečností, 

f) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu 

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

vkladu, 

g) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, 

h) rozhodnutí o jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

i) rozhodnutí o jmenování a odvolání prokuristy, 

j) rozhodnutí o jmenování, odvolání a odměňování likvidátora rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací, 

k) vyloučení společníka podle § 204 ZOK, 

l) rozhodování o uložení společníkům povinnosti přispět na vytvoření vlastního kapitálu 

příplatkem (tzv. příplatková povinnost), 

m) rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu obchodního podílu na jiného společníka nebo na 

jinou třetí osobu a o rozdělení obchodního podílu, 

n) rozhodnutí o vydání vnitřních organizačních a pracovně-právních předpisů společnosti a 

jejich schválení, 

o) rozhodnutí, které dispozice s majetkem společnosti podléhají jejímu předchozímu souhlasu, 

p) rozhodnutí o převodu a nájmu podniku nebo jeho části nebo rozhodnutí o uzavření takové 

smlouvy ovládanou osobou, 

q) rozhodnutí o schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém 

společenství a jejich změn, 

r) rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce, 

s) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská 

smlouva a stanovy, nebo které si valná hromada vyhradí. 
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/3/ Valná hromada si může kdykoli vyhradit rozhodování věcí, jež jinak náleží do kompetence 

jednatelů. V případě kompetenčních sporů mezi společníkem a jednateli rozhoduje stanovisko 

valné hromady. 

/4/ Zasedání valné hromady je neveřejné. Vedle společníků a jejich zmocněnců se ho mohou 

zúčastnit jen pozvaní hosté a přizvaní zaměstnanci společnosti. Jednatelé jsou povinni účastnit 

se jednání valné hromady. Není-li jednatel současně společníkem, účastní se jednání valné 

hromady s hlasem poradním. 

/5/ Hlasování na valné hromadě se děje aklamací. Tajně se hlasuje v případě, že se tak 

společníci dohodnou. 

/6/ Poklesne-li počet společníků na jednoho, je-li jím fyzická osoba, nekoná se valná hromada 

a působnost valné hromady vykonává tento společník. 

 

Účast společníků na valné hromadě (čl. 13) 

/1/ Každý společník je oprávněn účastnit se valné hromady buď osobně, prostřednictvím 

svého statutárního zástupce nebo zástupce na základě písemné plné moci. 

/2/ Zástupce společníka na základě písemné plné moci nesmí být jednatel nebo člen dozorčí 

rady společnosti. 

/3/ Zástupce společníka na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu 

odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným 

společníkem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. 

4/ Společník se účastní valné hromady na vlastní náklady. 

 

Svolání a program a jednání valné hromady (čl. 14) 

/1/ Způsob svolání, program a jednání valné hromady se řídí ustanovením § 167- § 189 ZOK. 

 

Rozhodování valné hromady (čl. 15) 

/1/ Valná hromada rozhoduje usnesením a je schopná usnášení, jsou-li na ní přítomni 

společníci, kteří mají alespoň dvě třetiny všech hlasů. Jestliže není svolaná valná hromada 
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usnášeníschopná, musí být do 15 dnů po termínu jejího konání svolána náhradní valná 

hromada a to podle pravidel pro konání původní valné hromady. 

/2/ Při hlasování na valné hromadě má společník jeden hlas na každých 1000,- Kč svého 

splaceného vkladu.  

/3/ Valná hromada rozhoduje, pokud není zákonem stanoveno jinak, dvou třetinovou většinou 

hlasů všech společníků společnosti. 

 

Jednatelé společnosti (čl. 16) 

/1/ Společnost má dva jednatele. Jednatelé společnosti jsou jejími statutárními zástupci, 

jednají za společnost každý samostatně. Mají postavení vedoucích organizace podle pracovně 

právních předpisů. Po vzniku společnosti jmenuje a odvolává jednatele valná hromada. 

/2/ Prvními jednateli byli v souladu s § 146 písm. g) ZOK ustanoveni: 

pan   Ladislav Petřek, r.č. 600909/0373       

  bytem Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 2290, PSČ: 756 61  

pan   Ing. Josef Valchář, r.č. 661230/1751      

  bytem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 852, PSČ: 756 61 

 

Oprávnění a povinnosti jednatele (čl. 17) 

/1/ Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti. Jednatelé jsou statutárním orgánem, jenž 

řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Jednatelé jsou povinni zejména zajistit řádné 

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

společníky o záležitostech společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti se 

vyžaduje souhlas obou jednatelů. 

/2/ Jednatelé jsou oprávněni k rozhodování o všech otázkách, které zákon, tato společenská 

smlouva nebo stanovy nesvěřují valné hromadě, popř. jež si valná hromada sama k rozhodnutí 

nevyhradí. 

/3/ Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob.  

/4/ Jménem společnosti jedná každý z nich samostatně a podepisují se za společnost tak, že k 

vytištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z 

jednatelů. 
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Zvýšení a snížení základního kapitálu (čl. 18) 

Při rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu se valná hromada řídí 

ustanovením § 216- § 242 ZOK. 

 

Hospodaření společnosti a rozdělení zisku a ztráty (čl. 19) 

/1/ Účetním obdobím je kalendářní rok. 

/2/ Za řádné hospodaření společnosti odpovídají jednatelé společnosti valné hromadě a 

jednotlivým společníkům. Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení účetnictví společnosti a 

sestavování účetních závěrek. Jednatelé jsou povinni doložit do sbírky listin obchodního 

rejstříku účetní závěrku. Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví a zajišťuje 

vedení sociálně ekonomických informací podle obecně závazných právních předpisů. 

/3/ Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, který odpovídá obecně závazným právním 

předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o 

majetkové a finanční situaci, ve které se společnost nachází a o výši dosáhnutého zisku nebo 

případné ztrátě. 

/4/ Roční účetní závěrka schválená valnou hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o 

použití (rozdělení) zisku společnosti. 

/5/ Čistý zisk společnosti vykázaný roční závěrkou, tj. zisk zbylý po odvodu daní a poplatků, 

se použije podle rozhodnutí valné hromady: 

 k přídělům do fondů, jsou-li zřízeny, 

 k rozdělení mezi společníky. 

/6/ Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v 

poměru svých obchodních podílů.  

/7/ Podíl na zisku vyplacený v rozporu s ust. odst. 1 jsou společníci povinni společnosti vrátit. 

Za toto vrácení ručí společně a nerozdílně jednatelé, kteří vyslovili souhlas s touto výplatou. 

 

Zánik účasti společníka ve společnosti (čl. 20) 

/1/ Účast společníka ve společnosti zaniká zejména: 
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 zánikem společnosti, 

 převodem nebo přechodem obchodního podílu, 

 smrtí společníka nebo zánikem právnické osoby, která je společníkem, 

 prohlášením konkursu na majetek společníka nebo pravomocným nařízením výkonu 

rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti nebo vydáním exekučního 

příkazu k postižení podílu společníka ve společnosti po právní moci usnesení o 

nařízení exekuce, 

 zrušením účasti společníka soudem dle § 205 ZOK, 

 vyloučením společníka dle § 204 ZOK, 

 písemnou dohodou všech společníků o ukončení účasti dle § 203 ZOK. 

/2/ Společník nemůže sám ze společnosti vystoupit, může však, nejde-li o jediného 

společníka, navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě 

požadovat, aby ve společnosti setrval. 

/3/ Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje závažným 

způsobem své povinnosti, ačkoliv k jejich plnění byl vyzván a na možnost vyloučení byl 

písemně upozorněn. 

/4/ Účast společníka ve společnosti může skončit i dohodou všech společníků. Dohoda musí 

mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 

 

Vypořádání (čl. 21) 

/1/ Jestliže přešel obchodní podíl na společnost z jiného důvodu, než který je upraven v čl. 11 

této smlouvy, vzniká společníku, jehož účast ve společnosti zanikla, nebo jeho právnímu 

nástupci právo na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti 

společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné 

účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. 

/2/ Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nerozhodne-li valná hromada jinak. 

/3/ Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné nejpozději do 1 roku od schválení 

účetní závěrky. 

 

Zánik společnosti (čl. 22) 
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Zániku společnosti předcházejí její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, kdy přechází její 

jmění na právního nástupce. Společnost pak zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.  

 

Zrušení a likvidace společnosti (čl. 23) 

/1/ Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými 

předpisy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační 

zůstatek bude rozdělen mezi společníky v poměru odpovídajícím obchodním podílům 

společníků. 

/2/ Společnost se zrušuje 

 uplynutím doby, na kterou byla založena, 

 dosažením účelu, pro který byla založena, 

 dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo valné hromady o zrušení společnosti, 

jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti 

likvidací, 

 dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí nabude právní moci, 

 dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v 

důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, 

kdy bylo toto rozhodnutí přijato, 

 zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu  

z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, 

 zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, 

 dohodou všech společníků, která musí mít formu notářského zápisu. 

/3/ O zrušení společnosti a o její likvidaci může z důvodů uvedených v zákoně rozhodnout i 

soud. 

/4/ Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Po dobu likvidace se užívá 

firma společnosti s dovětkem „ v Likvidaci „. Likvidátora jmenuje valná hromada nebo je 

stanoven dohodou všech společníků. Likvidátorem může být jen fyzická osoba, nestanoví-li 

Zákon o obchodních korporacích, Nový občanský zákoník nebo zvláštní právní předpis jinak. 

/5/ Další případy zrušení, zániku, likvidace a přeměn společnosti se řídí příslušnými 

ustanoveními ZOK a NOZ. 
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Přechodná a závěrečná ustanovení (čl. 24) 

/1/ Společnost může vydat stanovy, kterými upraví vnitřní poměry společnosti nad rámec této 

společenské smlouvy.  

/2/ Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. 

/3/ Ve věcech neupravených touto smlouvou bude použita právní úprava obsažená v Zákonu o 

obchodních korporacích a Novém občanském zákoníku, není-li její aplikace platně vyloučena 

ustanoveními této společenské smlouvy. 

/4/ Toto znění společenské smlouvy bylo společníky přijato na valné hromadě společnosti 

konané dne 17. srpna 2007 ve Valašském Meziříčí. 

Společnost ROBE lighting, s. r. o., se přizpůsobila do 30. června 2014 změnám, které nastaly 

v souvislosti s vydáním nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

 

 

 

 

 

 

 

 


