
Příloha I 

Společenská smlouva o založení společnosti 
s ručením omezeným 

 
dle zákona č. 513/91 Sb. pro společné provozování podnikatelské činnosti pod obchodním jménem 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se zakladatelé : 

 

Romana Šulová, bytem Na Chromině 59 A, 747 16 Hať, nar. 26. února 1988 

a 
Petra Babuláková, bytem Lipová 35, 747 16 Hať, nar. 23. března 1988 

 

dohodli o  

založení společnosti s ručením omezeným. 

 

Článek I. 

Obchodní název, sídlo 
 

1. Obchodní název společnosti: WELLNESS CENTRUM BABYLON, s.r.o. 
 

2. Sídlo společnosti: Lipová 55, 747 16 Hať, 
 

Článek II. 

Předmět podnikatelské činnosti 
 
Předmětem podnikání společnosti jsou: 

Masérské, rekondiční a regenerační služby 

Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže 

Velkoobchod maloobchod 

 

Článek III. 

Základní jmění, obchodní podíly 
 
1. Hodnota základního jmění společnosti je 400 000 Kč  (slovy čtyřistatisící korun českých). 
 
 



 
2. Vklady společníků :  
 

Romana Šulová……………………………..200 000 Kč 
Petra Babuláková…………………………...200 000 Kč 

 
3. Zakladatelé se zavazují splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku 100 % svých vkladů, a to na účet u Komerční banky zřízený za účelem 
podnikání.  

 
4. Vklady společníků se stávají majetkem společnosti dnem zápisu společnosti do 

obchodního rejstříku. 
 
5. Správou vkladů je pověřena Petra Babuláková. 
 
                                                
6. Každý společník může mít na společnosti pouze jeden obchodní podíl. Převezme-li 

společník obchodní podíl jiného společníka nebo vnese-li společník  další vklad, zvýší se 
tím dosavadní obchodní  podíl o hodnotu převzatého obchodního podílu nebo vneseného 
vkladu.  

 
 

Článek IV. 

Jednání a podepisování za společnost 
 
1. Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně jednatel, nebo jím 

pověřené osoby. 
 
2. Podepisováním za společnost se děje tak, že jednatel připojí svůj podpis k vytištěnému 

nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti. 

 

Článek V. 

Orgány společnosti 
 
1. Valná hromada 
 
a) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena všemi společníky 

společnosti. 
 

b) Valná hromada jmenuje jednoho nebo více jednatelů, přičemž jim upraví způsob jednání a 
jejich pravomoci. Jednatelem společnosti je Romana Šulová, bytem Na Chromině 59 A, 
Hať, 747 16, narozena 26. února 1988. 

 

c) Valná hromada zasedá podle potřeb, minimálně však 1x ročně. 
 



d) Do působnosti valné hromady přísluší vše podle ustanovení obchodního zákoníku. 
 

e) Valná hromada si může vyhradit právo rozhodovat o otázkách, které jinak náleží do 
pravomoci jiných orgánů společnosti. 

 

f) Každý společník má jeden hlas za každých 1 000 Kč svého obchodního podílu. 
 

g) Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu jednání jednatel a to 
tak, aby pozvánka byla doručena alespoň 15 dnů předem.  

 

h) Usnesení valné hromady může být ve výjimečných případech nahrazeno písemným 
prohlášením všech společníků, že se zamýšleným rozhodnutím souhlasí. Takovéto 
rozhodnutí musí být pojato do zápisu na nejbližší valné hromadě. Tento režim se 
nevztahuje pro rozhodnutí valné hromady, pro které je zapotřebí souhlasu alespoň 
dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků. 

 

i) Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších orgánů. 
 
 
2.   Jednatel: 
 
a) Rozhoduje o konkrétních záměrech společnosti, navrhuje koncepci rozvoje a zásady 

hospodaření společnosti, včetně tvorby a využití fondů společnosti. 
 
b) Zabezpečuje vypracování roční účetní závěrky a navrhuje rozdělení zisku nebo ztráty. 
 
c) Zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih, svolávání řádných a mimořádných 

zasedání valné hromady. Mimořádnou schůzi valné hromady jsou povinni svolat, jestliže 
zjistí, že společnost ztratila jednu třetinu základního jmění, je-li společnost platebně 
neschopna po dobu delší než tři měsíce nebo požádají-li o to písemně společníci, jejichž 
obchodní podíl tvoří nejméně 10% základního jmění společnosti. 

 
d) Jednatele jmenuje valná hromada a stanovuje jeho/jejich vzájemné působení a dělbu 

pravomoci a odpovědnosti. 
 
e) Jednatel je řídící a statutární orgán společnosti, jenž zajišťuje provádění podnikatelské 
činnosti, organizuje práci společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva. 

 
f) Jednatel zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady, pravidelně jí podává 

zprávy o činnosti společnosti a odpovídá za tuto činnost. Jednatel je oprávněn rozhodovat 
o všech věcech, které touto smlouvou nebo obecně závazným předpisem nejsou 
vyhrazeny jiným orgánům. 

 
 

 

 

 



Článek VI. 

Fondy společnosti,  účetnictví, výkazy 
 
1. Společnost vytvoří rezervní fond  z prvního čistého zisku společnosti.  Výše rezervního 

fondu při jeho vytvoření činí 10 % jejího čistého zisku. Rezervní fond se doplňuje  
přídělem ze zisku ve výši 5 % čistého zisku, a to až do doby, kdy rezervní fond dosáhne  
10 % základního jmění. 

 
2. Účetní závěrka se provádí jednou ročně k 31. 12. příslušného roku s tím, že bude 

předložena  valné hromadě  do 1. 2.  následujícího roku. Roční závěrka schválená valnou 
hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití čistého zisku společnosti. 

 
3. Obchodní rok společnosti je totožný s rokem kalendářním.  

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1.  Do doby zápisu společnosti do obchodního rejstříku ručí zakládající společníci za 

závazky převzaté jménem společnosti společně a nerozdílně. 
 
2. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 vyhotoveních. 

 
 
 
 

V Hati dne 2. 2. 2010 
 
 
 

……………………………         ……………………………         …………………………… 
   podpis společníka   podpis společníka   podpis notáře 
    



Příloha II  

Čestné  prohlášení a  podpisový  vzor  jednatele 

 

 Prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatele obchodní společnosti:  

WELLNESS CENTRUM BABYLON, s.r.o. , se sídlem: Lipová 55, 747 16 Hať, 

 
a s převzetím práv a povinností v rozsahu stanoveném  ustanoveními příslušných právních 
předpisů. 

 Čestně prohlašuji, že u mne není dána překážka provozování živnosti stanovená zákonem 
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, tj. že na můj majetek nebyl prohlášen konkurs 
ani nebyl návrh na jeho prohlášení zamítnut pro nedostatek majetku, a že mi soudem ani 
správním orgánem nebyl uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti, která je 
předmětem podnikání shora uvedené obchodní společnosti, a to ani  v tomto, ani oboru 
příbuzném a dále, že je mi více než l8 let, že mám plnou způsobilost k právním úkonům a že 
jsem osoba bezúhonná ve smyslu citovaného zákona, což dokládám výpisem z rejstříku trestů. 

 Čestně prohlašuji, že u mne nejsou dány překážky výkonu funkce ve smyslu ustanovení 
§31a obchodního zákoníku,  tj. že jsem nevykonávala činnost jako statutární orgán nebo jeho 
člen či  člen jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek by byl prohlášen konkurs či 
návrh na jeho prohlášení zamítnut pro nedostatek majetku.  

 Jsem si vědoma, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení 
může být posuzováno jako přestupek nebo trestný čin. 

 

 

V Hati dne 2. 2. 2010 …..……………………………… 
 Romana Šulová 
 notářsky ověřený podpis 
 



Příloha III  

Prohlášení správce vkladu o splacení vkladu 
základního jmění společnosti společníky 

 
 
Já, níže podepsaná 
 

Petra Babuláková, bytem Lipová 35, 747 16 Hať, narozena 23. 3. 1988, 
 
jako správce vkladů společnosti 
 

WELLNESS CENTRUM BABYLON, s. r. o.,  sídlem Lipová 55, 747 16 Hať, 
 
 

tímto prohlašuji, 
 
 
že základní kapitál společnosti 400 000 Kč, byl splacen jejími zakladateleli v plné výši dle 
Zakladatelské smlouvy. 
 
 
Společník Splacený podíl Slovy 
Romana Šulová RČ: 885226/1234 200 000 Kč dvěstětisící korun českých 
Petra Babuláková RČ: 885323/5678 200 000 Kč dvěstětisící korun českých 
Celková hodnota splacených vkladů 400 000 Kč čtyřistatisící korun českých 
 
 
 
Základní jmění společnosti bylo složeno v peněžité formě a bylo uloženo u na účet založený u 
Komerční banky, který byl zřízen pro účely podnikání. 
 
 
 
 
 
V Hati dne 2. 2. 2010 ………………………………… 
 správce vkladu 
 
 



 



Příloha V 

 
Souhlas majitele nebytových prostor s umístěním sídla 

 
 

Vlastník 
Obec Hať 

Lipová 86, 747 16 Hať 
V zastoupení Wernerem Vyletělkem 

 
 

souhlasí s umístěním sídla na adrese Lipová 55, 747 16 Hať, společnosti 
 
 

WELLNESS CENTRUM BABYLON, s. r. o. 
Lipová 55, 747 16 Hať 

Jednatelem společnosti Romana Šulová 
 

 
 
 
 
V Hati dne 3. 2. 2010 
 
 
 
……………………………… …………………………… 
 Werner Vyletělek jednatel společnosti 
 Místostarosta obce Hať Wellnes centrum Babylon, s. r. o.



Příloha VI 
Nájemní smlouva   

uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a násl.  zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. Obec Hať 
se sídlem: Lipová 86, 747 16 Hať 
IČ: 00635511 
zastoupena Wernerem Vyletělkem (místostarosta obce) 

(dále jen „pronajímatel“) na straně jedné 

a 

2. WELLNESS CENTRUM BABYLON, s. r. o. 

IČ: prozatím nepřiděleno 
zastoupena Romanou Šulovou  

 (dále jen „nájemce“) na straně druhé 

 

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto 

nájemní smlouvu 

 
Článek 1. 

Předmět nájmu 
1. Předmětem nájmu je budova na ulici Lipové 55, 747 16 Hať. 

2. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem budovy a je oprávněn dát je do nájmu. 

3. Pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji po dobu 4 let užíval. 

 
Článek 2. 

Účel smlouvy 
1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu výlučně jako wellness centrum, a to dle 

podmínek uvedených v této nájemní smlouvě.  

2. Nájemce prohlašuje, že se plně seznámil se stavem budovy a prohlašuje, že je vhodná pro 

sjednaný účel nájmu. 

 
 

Článek 3. 
Nájemné 

 
1. Výše nájemného je 18 500 Kč za měsíc. 



Článek 4. 
Práva a povinnosti stran 

 
1. Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém 

smluvenému užívání.  

2. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá 

věc řádným způsobem. 

3. Nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě. 

4. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda a je povinen dát věc 

pojistit.  

Článek 5. 
Skončení nájmu 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. 

2. Nájemní smlouva zaniká zničením pronajaté věcí. 

3. Užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na 

vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní 

smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. 

4. Nájemní vztah může být ukončen výpovědí v souladu se zákonem 116/1990 Sb., o nájmu 

a podnájmu nebytových prostor. Výpovědní lhůta činí 60 dnů. Výpovědní lhůta počíná 

běžet 1. dnem následujícího měsíce po podání výpovědní lhůty. Nájemní vztah může 

zaniknout také písemnou dohodou obou stran.  

5. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy např. kdykoliv, byla-li pronajatá věc předána 

ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo obvyklému užívání. 

6.   Pronajímatel může kdykoli odstoupit od smlouvy, např. užívá-li nájemce přes písemnou  

      výstrahu pronajatou věc. 

Článek 6. 
Prohlášení svobodné vůle 

 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni a nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

V Hati dne 3. 2. 2010 
 
 
………………………….. …………………………….. 
 Pronajímatel Nájemce 





 





 



















 





 


