
podací razítko

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
pro právnické osoby

Základní část
MPO PO část 01 - vzor č.01 (062006)

V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním místě, 
zaškrtněte Vámi zvolené úkony a příslušné části formuláře prosím přiložte k této základní části.

(Než začnete vyplňovat formulář, přečtěte si prosím pokyny)

01 Prostřednictvím Centrálního registačního místa činím tyto úkony na zvláštních částech formuláře (označte prosím zaškrtnutím):

(Po zaškrtnutí dané volby se zobrazí Vámi zvolená zvláštní část)

počet příloh1 základní části     

a1) ohlášení živnosti X nebo provedení změny   počet zvláštních částí/příloh1         

a2) žádost o koncesi   nebo provedení změny   počet zvláštních částí/příloh1         

b) přihláška k daňové registraci nebo 
příslušné oznámení X nebo provedení změny   počet zvláštních částí/příloh1         

c) oznámení vzniku volného pracovního 
místa   nebo jeho obsazení   počet zvláštních částí/příloh1         

1 Zvláštními částmi se rozumí jednotlivé listy formuláře, které jsou přikládány k základní části. 
Přílohou se rozumí uvedení nebo doložení údajů jinak, než na základní části a zvláštních částech, např. smlouva o vedení účtu, 
smlouva o sdružení, atd.
Přílohou základní části se rozumí uvedení dalších členů statutárního orgánu na samostatném listě.
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ČÁST A - PODNIKATEL

02 Podnikatel

a) obchodní firma / název *) právnické osoby

StaFax

b) právní forma c) identifikační číslo

společnost s ručením omezeným          

03 Sídlo
a) název ulice b) číslo orientační c) číslo popisné

Štursova          10

d) název obce e) část obce f) PSČ

Praha Bubeneč 16000

g) stát h) telefon

ČR 220567335

04 Kontaktní údaje a doručovací adresa
a) telefon b) fax c) e-mail

                           

d) název ulice e) číslo orientační f) číslo popisné

                           

g) název obce h) část obce i) PSČ

                           

05 Statutární orgán (je-li členů více, uveďte další ve stejné struktuře na straně 4)
a) titul b) příjmení c) jméno d) titul

Ing. Fremr Tomáš      

e) státní občanství f) rodné číslo g) datum narození

české 8302282033 28.2.1983

h) místo narození i) stát

Plzeň ČR

j) způsob jednání za právnickou osobu

Jednatel rozhoduje samostatně.

06 Bydliště člena statutárního orgánu na území ČR
a) název ulice b) číslo orientační c) číslo popisné

Milady Horákové          25

d) název obce e) část obce f) PSČ

Praha Bubeneč 16000

g) e-mail

info@stafax.cz

Prohlašuji, že mi není známo, že by u osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, soud nebo správní orgán uložil zákaz 
činnosti a Trvá u nich překážka, která by se týkala provozování živnosti.
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ČÁST B - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

07 Umístění organizační složky
a) název ulice b) číslo orientační c) číslo popisné

                           

d) název obce e) část obce f) PSČ

                           

08 Vedoucí organizační složky

a) titul b) příjmení c) jméno d) titul

                            

e) pohlaví *) f) rodné příjmení g) dřívější příjmení h) rodinný stav

                                    

i) místo narození j) rodné číslo k) datum narození

                       

l) statní občanství

         

09 Bydliště vedoucího organizační složky
a) název ulice b) číslo orientační c) číslo popisné

                           

d) název obce e) část obce f) PSČ

                           

g) stat

         

10 Pobyt vedoucího organizační složky na území ČR
a) název ulice b) číslo orientační c) číslo popisné

                           

d) název obce e) část obce f) PSČ

                           

Prohlašuji, že mi není známo, že by u osoby vedoucího organizační složky soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, že by u ní trvala 
jiná překážka týkající se provozování živnosti a že by jí v posledních třech letech bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 
3 nebo 4 živnostenského zákona.

Dále prohlašuji, že mám plnou způsobilost k právním úkonům a všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Právnické osobě nebylo v 
posledních třech letech zrušeno živnostenské oprávnění podle ustanovení § 58 odst. 2,3 nebo 4 živnostenského zákona. Netrvá u ní jiná 
překážka, která by se týkala provozování živnosti.

11 Datum zahájení
provozování živnosti

15.3.2010 12 Datum ukončení
provozování živnosti

         

13 Datum vzniku živnostenského
oprávnění

15.2.2010
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Statutární orgán (je-li členů více, uveďte další ve stejné struktuře na samostatné příloze)

a) titul b) příjmení c) jméno d) titul

                            

e) státní občanství f) rodné číslo g) datum narození

                       

h) místo narození i) stát

                  

j) způsob jednání za právnickou osobu

         

          člena statutárního orgánu na území ČR
a) název ulice b) číslo orientační c) číslo popisné

                           

d) název obce e) část obce f) PSČ

                           

g) e-mail

         

Jiné skutečnosti, které nemohly být uvedeny na předešlých stranách formuláře:
         

1) Přílohy pro FINANČNÍ ÚŘAD:
         

2) Přílohy pro ÚŘAD PRÁCE:
         

V Praze dne 17.3.2010

podpis ohlašovatele / žadatele
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01 Identifikační část: Obchodní firma

StaFax

02 První registrace

OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI
pro právnické osoby
MPO PO část 02 - vzor č.01 (062006)

Zvláštní část
03 Předmět podnikání

Projektová činnost ve výstavbě

04
a) provozování živnosti

přerušeno od:          b) provozování živnosti
přerušeno do:          

c) provozování živnosti
pokračuje od:          d) živnost provozována

průmyslovým způsobem (ANO / NE) NE

05 Odpovědný zástupce:

a) titul b) příjmení c) jméno d) titul

Ing. Fremr Tomáš     

e) státní občanství f) rodné číslo g) datum narození

české 8302282033 28.2.1983

06 Bydliště odpovědného zástupce
a) název ulice b) č. orientační c) č. popisné

Milady Horákové          25

d) název obce e) část obce f) PSČ

Praha Bubeneč 16000

g) stát

ČR

07 Pobyt odpovědného zástupce (na území ČR)
a) název ulice b) číslo orientační c) číslo popisné

                           

d) název obce e) část obce f) PSČ

                           

08 Datum ustanovení do funkce
odpovědného zástupce

17.3.2010 09 Datum ukončení výkonu funkce
odpovědného zástupce

         

Prohlašuji, že mi není známo, že by u osoby odpovědného zástupce soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, že by u ní trvala jiná překážka 
týkající se provozování živnosti a že by jí v posledních třech letech bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 
živnostenského zákona.
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10 Provozovny podléhající kolaudačnímu řízení

a) název provozovny

         

b) název ulice c) číslo orientační d) číslo popisné

                           

e) název obce f) část obce g) PSČ

                           

h) předmět podnikání v provozovně i) právní titul užívání provozovny

                  

j) datum zahájení živnosti
v provozovně          k) datum ukončení provozování

živnosti v provozovně          

11 Provozovatel nepodléhající kolaudačnímu řízení

a) druh provozovny

         

b) umístění provozovny (adresa)

         

c) předmět podnikání v provozovně d) právní titul užívání provozovny

                  

j) datum zahájení živnosti
v provozovně          k) datum ukončení provozování

živnosti v provozovně          

12 Údaje, doklady či jiné skutečnosti, které se mění či oznamují (např. zrušení živnostenského oprávnění na žádost)

         

V Praze dne 17.3.2010

podpis ohlašovatele / žadatele
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01 Identifikační část: Obchodní firma

StaFax

02 První registrace

03 Daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno)

 C Z      

PŘIHLÁŠKA K DAŇOVÉ REGISTRACI
pro právnické osoby
MPO PO část 03 - vzor č.01 (062006)

Zvláštní část
04

a) k registraci k dani z příjmů právnických osob X
b) k registraci k dani z přidané hodnoty   (zvláštní část - přihláška k registraci k DPH)

c) k dani z nemovitosti   ode dne          

d) k dani silniční   ode dne          

e) k dani z příjmů jako plátci:
1) daně z příjmů ze závislé činnosti

a funkčních požitků X ode dne 17.3.2010

2) daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou 
daně   ode dne          

3) zajišťující daň   ode dne          

05 Organizační složky podniku: a) počet odštěpných závodů:      

b) počet provozoven:      

(zvláštní část - přihláška k registraci 
Odštěpné závody a provozovny)

c) počet plátcových pokladen:      (zvláštní část - přihláška k registraci pro plátcovy 
pokladny)

06 Čísla bankovních účtů: (přílohou je smlouva o vedení účtu)

a) číslo účtu / směrový kód banky spec.symbol a1) pro daně

000000 - 1506856255 300               

b) číslo účtu / směrový kód banky b1) pro daně

     -                    

c) číslo účtu / směrový kód banky c1) pro daně

     -                    

d) číslo účtu / směrový kód banky d1) pro daně

     -                    

07 Zastupování v daňových záležitostech:: (ANO / NE) NE V případě „ano“ je přílohou plná moc.
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08 Zástupce pro doručování:(ANO/NE) NE v případě „ano“ je přílohou plná moc.

09 Adresa pro doručování:

a) označení příjemce

         

b) název ulice c) číslo orientační d) číslo popisné

                           

e) název obce f) část obce g) PSČ

                           

h) telefon

         

10 Právní předchůdce
a) daňové identifikační číslo

 C Z      

b) obchodní firma

         

c) právní forma

         

d) název ulice e) číslo orientační f) číslo popisné

                           

g) název obce h) část obce i) PSČ

                           

j) stát k) telefon

                  

11 Zahraniční DIČ

         

12 Finančnímu úřadu v, ve, pro

         

Prohlašuji, že všechny mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom své povinnosti hlásit každou 
změnu do 15 dnů.

jméno příjmení vztah k právnické osobě

                           

V Praze dne 17.3.2010

podpis ohlašovatele / žadatele

Všechny údaje, pro něž jste neměli dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které považujete za závažné při registraci, 
uveďte, prosím, na zvláštní příloze. U jednotlivých informací uveďte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují.
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Nájemní smlouva (na dobu určitou) 
(dle občanského zákoníku) 

 
 

Společnost Jap, a. s. zastoupena Mgr. Antonínem Fialkou, trvale bytem: Partyzánská 5693, 
160 00 Praha – Bubeneč 
 (pronajímatel) 
 
a 
 
Ing. Tomáš Fremr, trvale bytem: Milady Horákové 25, 160 00 Praha – Bubeneč 
 (nájemce) 
 
 

uzavírají smlouvu o nájmu bytu tohoto znění: 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujícího bytu: adresa Praha – 
Bubeneč, Štursova , č.p. 10, patro 1., číslo 2. 
 
 

II. Předmět nájmu 
 
Předmětem nájmu je nebytový prostor uvedený v článku I o celkové výměře podlahové 
plochy 25 m2.  Prostory sestávají z místnosti (25 m2). 
 
Vybavení místnosti tvoří umyvadlo a 3 topná tělesa. 
 
Pronajímatel tímto přenechává prostory nájemci do užívání. 
 
 

III. Doba trvání nájmu 
 
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem 6. 1. 2010, konče dnem 5. 1. 
2012. 
 
Nájemci je poskytnuto právo přednostního nájmu na další 1 rok (12 měsíců) za předpokladu, 
že o toto prodloužení požádá nejpozději 2 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu a 
zároveň přistoupí na novou výši nájemného. 
 
Nájem končí uplynutím sjednané nájemní doby, 
nebo písemnou dohodou smluvních stran, 
nebo výpovědí podanou pronajímatelem z důvodů uvedených v § 711 občanského zákoníku, 
nebo výpovědí podanou nájemcem bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 
 



 
 

IV. Nájemné 
 
Nájemné za užívání bytu činí 5 500 Kč (pět tisíc pět set korun českých) za kalendářní měsíc. 
V nájemném jsou zahrnuty poplatky za elektrickou energii, ústřední vytápění. Nájemné bude 
zasíláno jednou za kalendářní měsíc a to k 15 dni kalendářního měsíce na bankovní účet 
44447888/0300. 
 
 

 
V. Práva a povinnosti spojené s nájmem nebytových prostor 

 
Práva a povinnosti spojené s nájmem nebytových prostor vyplývají z občanského zákoníku § 
687 až § 695. 
 
 

VII. Prohlášení stran 
 
Obě strany prohlašují, že si nájemní smlouvu sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s 
jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
V Praze dne 5. 1. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------- 
Mgr. Antonín Fialka 

(pronajímatel) 
 
 
 

------------------------- 
Ing. Tomáš Fremr 

(nájemce) 



V Praze dne 11. 1.2010 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna, Praha 6 

čj. 589 / 29 / 32994 

vyřizuje: Martina Sikorová 

telefon: 220 445 549 

Fax: 220 445 548 

 

 

 Subjekt: 

 

 

Ing. Tomáš Fremr 

trvalé bydliště: Milady Horákové 25, 160 00 Praha – Bubeneč 

r. č.: 830228/4859 

 

 

 Nemá žádné nedoplatky na platbách v oblasti veřejného 
zdravotního pojištění. 

 

 

 

 

 

Razítko VZP                             Martina Sikorová 

odpovědná osoba 



 

Žádosti zasílejte na adresu: Rejstřík trestů, nám. Hrdinů 1300, 140 66 Praha 4 

ŽÁDOST O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Místo pro 
kolkovou 
známku 
 
 

 50 Kč 

 
UPOZORNĚNÍ 

 
Adresu žadatele, na kterou se má 
výpis zaslat, uvádějte ve tvaru: 
 
 
jméno, příjmení 
název ulice, číslo domu 
PSČ název města nebo obce  

Tomáš Fremr  
Milady Horákové 25 
160 00 Praha – Bubeneč 

Jméno a původní (rodné) příjmení 
Tomáš Fremr  

Nynější příjmení                 Rodné číslo 
   Fremr 

8    3  0 2 2  8 4 8 5  9 
Pohlaví  * 
      Muž 
      Žena 

Státní 
občanství 
   ČR 

Den, měsíc, rok narození     Místo narození                                  Okres 
   28. 2. 1983     Plzeň    Plzeň 

Jméno a příjmení otce                                         Jméno a příjmení matky 
   Josef Fremr     Vladimíra Fremrová 

Trvalý pobyt žadatele 
 

Rodné příjmení matky 
   Bastlová 

Podpis žadatele 
    

ZÁZNAM Z REJSTŘÍKU TRESTŮ Razítko orgánu, který ověřil správnost 
údajů a totožnost žadatele 
 
 
 
 
Ověřeno dne 
 
Účel žádosti ** 
 
Spisovná značka -č.j. ** 
 
Datum a podpis zodpovědného pracovníka 

* Nehodící se škrtněte                                    

** Poučení (§ 11.§ 12. zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů) 
1) Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen výpis) týkající se 
této osoby. Za vydání výpisu se platí poplatek podle zákona o správních poplatcích kolkovou známkou. Správnost údajů 
uvedených v této žádosti a totožnost žadatele bezplatně ověřují okresní státní zastupitelství , obecní úřad, v hl. m. Praze obvodní 
úřad nebo místní úřad, v územně členěných statutárních městech  úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede 
matriku. Ověření se provede podle občanského průkazu, rodného listu nebo jiného dokladu. Tyto orgány po ověření správnosti 
údajů žádost žadateli nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů. 
2) Výpis se dále vydává na žádost soudu pro potřeby jiného než trestního řízení a orgánu veřejné správy pro potřeby řízení o 
přestupku. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví - li tak zvláštní zákon. Orgán, který žádá o výpis, uvede účel žádosti a spisovou 
značku. 

Vyplní žadatel 

Vyplní ověřující orgán 

Adresa žadatele 



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 : 

 

Ing. Tomáš Fremr, bytem: Milady Horákové 25, 160 00 Praha – Bubeneč, nar. 28. 2. 1983 

a 

Tomáš Jelínek, bytem Slezská 5598, 160 00 Praha - Bubeneč, nar. 25. 5. 1981 

 

 

dohodli o  

založení společnosti s ručením omezeným. 

 

Článek I. 

Obchodní název, sídlo 

 

1. Obchodní název společnosti: StaFax, s.r.o. 
 

2. Sídlo společnosti:  Štursova 10, 160 00 Praha - Bubeneč. 

 

Článek II. 

Předmět podnikatelské činnosti 

 
     Předmětem podnikání společnosti je: projektová činnost ve výstavbě. 

 
 

Článek III. 

Základní jmění, obchodní podíly 

 
1. Hodnota základního jmění společnosti je 300 000,- Kč  (slovy tři sta tisíc korun českých). 
 
 
 
 
2. Vklady společníků :  
 

Ing. Tomáš Fremr   150 000,-Kč 



Tomáš Jelínek   150 000,-Kč 
 
3. Zakladatelé se zavazují splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku 100% svých vkladů, a to u peněžního ústavu v Praze na vinkulovaný účet zřízený 
za tímto účelem.  

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

obchodního rejstříku. 
 
5. Správou vkladů je pověřen Tomáš Jelínek.         

 
                                         

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. Prvním jednatel je Ing. Tomáš Fremr, bytem: Milady Horákové 25, 160 
00 Praha – Bubeneč, narozen: 28. 2. 1983.                                     

 

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. 
 

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 zejména : 
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 …..  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 4 vyhotoveních. 

 
 
 
 

V Praze dne 25. 1. 2010 
 

 
  
…………………                               …………………  
 

    Ing. Tomáš Fremr                   Tomáš Jelínek 
 



Podpisový vzor jednatele 

 

 

Já, Ing. Tomáš Fremr, rodné číslo: 830228/4859, trvalým bydlištěm:  

Milady Horákové 25, 160 00 Praha – Bubeneč 

 

 jednatel společnosti StaFax, s. r. o., sídlem Štursova 10, 160 00 
Praha – Bubeneč, IČ prozatím nepřiděleno, se budu podepisovat takto: 

 

 

 

 

 

 

                                            Ing. Tomáš Fremr 

notářem ověřený podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25. 1. 2010 



Prohlášení správce vkladu 

 

 

Prohlašuji, že oba společníci společnosti 

 

StaFax, s. r. o. 

se sídlem: Štursova 10, Praha Bubeneč, 160 00 

a to pan 

 

Ing. Tomáš Fremr 

bytem: Milady Horákové 25, 160 00 Praha – Bubeneč 

narozen: 28. 2. 1983 

a pan 

 

Tomáš Jelínek,  

bytem: Slezská 5598, 160 00 Praha - Bubeneč  

narozen: 25. 5. 1981 

splatili před zápisem společnosti StaFax, s. r. o. do obchodního rejstříku celé své vklady, a to 
v celkové výši dvakrát 150 000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých).  

 

 

 
V Praze, dne 25. 1. 2010 
 
 
................................................. 

Ing. Tomáš Fremr 

správce vkladu 



 
 

Čestné  prohlášení jednatele  

 

    Prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatele  obchodní společnosti : StaFax, 
s.r.o., se sídlem Štursova 10, 160 00 Praha – Bubeneč 

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 nevykonával 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 vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení může být 
posuzováno jako přestupek nebo trestný čin. 

     

 

V Praze dne 18. 2. 2010 

 

 ______________________________ 

           Ing. Tomáš Fremr            

                 jednatel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. 
 
 

(a) Strana návrhu    

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů 
do obchodního rejstříku 

 
 

I. 
REJSTŘÍKOVÝ SOUD 

 
1 Adresa rejstříkového soudu    

Krajský/městský soud v Praze 6    
Ulice V. P. Čkalova    
Číslo domu 18 PSČ 160 54    

 

Místo pro nalepení kolkových známek  

 
II. 

NAVRHOVATEL 

2  Jméno a příjmení nebo  
Obchodní firma či název + IČ 

3  Adresa bydliště nebo sídla 
Obec a u zahraničních osob i stát Ulice Číslo domu PSČ 

Ing. Tomáš Fremr Praha 6 Milady Horákové 25 160 00 

Tomáš Jelínek Praha 6 Slezská 5598 160 00 
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III. 
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM – údaje o společnosti, jíž se návrh týká 

 

4 Obchodní firma 
 
 

5 Adresa sídla 
 
 

6 Identifikační číslo  

7 Rejstříkový soud  

8 Spisová značka Oddíl  Vložka  

9 Požadovaná akce 

prvozápis změna  
změna právní 
formy 

rozdělení fúze  
převod 
jmění x      

 
 
 
 

IV. 
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejstříku tyto zapisované údaje nebo jejich změnu či výmaz: 
 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10 Obchodní firma Zapsat ke dni:  

  
StaFax, s. r. o. 
 

 

11 Cizojazyčný název Zapsat ke dni:  
   

12 Adresa sídla Zapsat ke dni:  

Obec Praha  

Část obce Bubeneč  

Ulice Štursova  

Číslo domu 10  

PSČ 160 00  

Stát   

13 Identifikační číslo Zapsat ke dni:  

   

Právní forma Společnost s ručením omezeným 
14 Doplňující text za právní formu Zapsat ke dni:  
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ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

15 Předměty podnikání Zapsat ke dni:  

  
Projektová činnost ve výstavbě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 Předměty č innosti  Zapsat ke dni:  
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ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
17 Jednatel – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:  

Funkce Jednatel  
Titul Ing.  
Jméno Tomáš  
Příjmení Fremr  
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 

830228/2033  

18 Adresa bydliště 
Obec Praha  
Část obce Bubeneč  
Ulice Milady Horákové  
Číslo domu 25  
PSČ 160 00  
Stát   

19 Den vzniku funkce den zápisu do obchodního rejstříku  
20 Den zániku funkce   
21 Doplňující text 

 Jednatel rozhoduje samostatně.  
 
 
 
 
 
 

 

 

17 Jednatel – fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:  
Funkce   
Titul   
Jméno   
Příjmení   
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 

  

18 Adresa bydliště  
Obec   
Část obce   
Ulice   
Číslo domu   
PSČ   
Stát   

19 Den vzniku funkce   
20 Den zániku funkce   
21 Doplňující text 
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ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Společníci 
44 Společník - fyzická osoba Zapsat ke dni:  

Titul   
Jméno Tomáš  
Příjmení Jelínek  
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 
datum narození 810525/1022  

45 Adresa bydliště 
Obec Praha  
Část obce Bubeneč  
Ulice Slezská  
Číslo domu 5598  
PSČ 160 00  
Stát   

46 Výše vkladu 150000  
47 Rozsah splacení 100%  
48 Výše obchodního 

podílu 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49 Zástavní právo 
k obchodnímu 
podílu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 Doplňující text 
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ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Základní kapitál Zapsat ke dni:  
73 Základní kapitál 300 000.- Kč  

74 Rozsah splacení 
základního 
kapitálu 

  

75 Doplňující text k základnímu kapitálu 
   



 

(s) Strana návrhu    

V. 
PŘÍLOHY 

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 
 

Pořadové 
číslo Předkládaná listina Počet vyhotovení 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Společenská smlouva 
Prohlášení správce vkladů 
Kopie živnostenského listu 
Smlouva o nájmu nemovitosti 
Čestné prohlášení jednatele 
Výpis z rejstříku trestu jednatele 
Podpisový vzor jednatele 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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VI. 
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

 Žádám, aby všechny výše uvedené skutečnosti byly zapsány do rejstříku v zákonem stanovené lhůtě 

 Všechny výše uvedené skutečnosti žádám zapsat do obchodního rejstříku ke dni:  

 
 
 

VII. 
ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

Na základě výše vyplněného formuláře a příloh k němu přiložených podávám návrh na zápis 
těchto skutečností do obchodního rejstříku. 
 
Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a příjmení navrhovatele Vlastnoruční podpis Úřední ověření pravosti podpisu 

Tomáš Fremr   

Tomáš Jelínek   

   

   

   

   

 
Tento návrh podává zástupce navrhovatele 

Jméno, příjmení a rodné číslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoruční 
podpis

Údaj o zástupci *) 
Úřední ověření pravosti 

podpisu
    

    

    

    

    

    

*) uvede se: advokát, notář, obecný zmocněnec a další dle §21 občanského soudního řádu 
 
 

V Praze dne 18.2.2010 

 

X



 
Č E S T N É   P R O H L Á Š E N Í 

odpovědného zástupce  

 dle § 46 odst.1 písm.h) ( § 50 odst. 2)  zákona  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)  (pro fyzickou osobu) 

                 dle § 46 odst. 2 písm. g) (§ 50 odst. 2)  zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) (pro právnickou osobu) 

 

 Prohlašuji, že souhlasím s ustanovením do funkce odpovědného zástupce                   
a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, pro  

podnikatele: StaFax, s. .r. o. 
                                 (jméno, příjmení – fyzická osoba, obchodní firma, název – právnická osoba): 
 
Identifikační číslo: 98 76 54 32 

 
Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě 
 

 

Do funkce odpovědného zástupce jsem ustanoven ještě u těchto podnikatelů:* 

jméno, příjmení, obchodní firma, název ..........................................................…………….......  

identifikační číslo........................................................... 

 

Do funkce odpovědného zástupce nejsem ustanoven u jiného podnikatele. * 

 

jméno, příjmení odpovědného zástupce Ing. Tomáš Fremr 
 

rodné číslo /datum narození/: 28. 2. 1983 

 
bydliště: Milady Horákové 25, 160 00 Praha – Bubeneč 

 

 

V Praze dne 15. 3. 2010.                                          Podpis...………......................... **  

 

____________________________________ 

  * Pozn.: odpovědný zástupce při vyplnění zaškrtne, popř. vyplní odpovídající variantu 
** Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně   před 

živnostenským úřadem  



 
 

Úřad městské části Praha 6 
živnostenský odbor 

 

Oznámení 
změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti  a údajů vymezujících živnosti (§7a 
odst. 2 věta třetí) dle § 49 odst. 1 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen živnostenský zákon) 
 
Podnikatel: StaFax, s. r. o. 
 
Identifikační číslo: …………………….. 
 
Bydliště/ sídlo: Štursova 10, Praha Bubeneč, 160 00 

 
Předmět podnikání: projektová činnosti ve výstavbě 
 
I. Podle § 49 odst. 1 živnostenského zákona oznamuji změnu a doplnění údajů stanovených 
pro ohlášení živnosti dle § 45 odst. 2 (odst. 3) živnostenského zákona  (uvede se konkrétní údaj, 
jehož se oznamovaná změna týká) 
 
přidělení identifikačního čísla společnosti 
 
původní údaj ......................................................................................................................... 
 
nový údaj:  98 76 54 32 
 
Změna nastala dne: 15. 3. 2010 
 
Pro doložení této změny připojuji následující doklad(y)............................................................ 
 
 
II. Podle § 49 odst. 1 živnostenského zákona oznamuji změnu (doplnění) dokladů 

připojených k ohlášení dle § 46 odst. 1 (odst. 2) živnostenského zákona (uvede se konkrétní 
doklad, jehož se oznamovaná změna týká)  
 
Živnostenský list 

 
Tuto změnu (doplnění) dokládám Usnesení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku. 
 
 
 
V Praze dne 16. 3. 2010 .............................................………….... 
                                                                                                  podpis oznamovatele 



Finanční úřad Praha 6      V Praze dne 25. 3. 2010 

Čj. 353/564/2010 

Vyřizuje:  Jiří Sýkora 

Telefon: 220 343 565 

Fax: 220 445 504 

 

Daňový subjekt: 

StaFax, s. r. o. 

Štursova 10 

 160 00 Praha Bubeneč 

 

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI 

 

 

Podle § 33 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní“), jste u shora uvedeného správce 

daně zaregistrován s účinností od 25. 3. 2010-05-06 

pod tímto daňovým identifikačním číslem: 

 

DIČ: 22 22 22 22 

 

Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace se správcem daně a 
v dalších případech, pokud tak stanoví zákon (§ 33 odst. 11 zákona o správě daní). Při všech 
platbách, poukazovaných správci daně, použijte jako variabilního symbolu toto číslo. 

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit shora uvedenému správci 
daně do 15 dnů od dne, kdy nastaly (§ 33 odst. 7 zákona o správě daní). 

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doporučení, 
písemně nebo ústně do protokolu u shora uvedeného správce daně. Odvolání nemá odkladný 
účinek (§ 48 zákona o správě daní) 

 

Ing. Rudolf Zahradník 

                                                                                                                                                   ředitel 



Pozvánka na valnou hromadu – 5. 5. 2010 

 
Jednatel společnosti  

StaFax, s. r. o. se sídlem Praha 6,  
Štursova 10, PSČ 160 00, IČ 98 76 54 32 

 

 
svolává  

valnou hromadu společnosti 
která se bude konat dne 5. 5. 2010 ve 13,30 hod. 

  v sídle společnosti 

Pořad jednání: 

1. Zahájení 
2. Volba orgánů valné hromady  
3. Schválení jednání jednatele 
4. Sepsání manažerských smluv 
5. Sepsání smlouvy o výkonu funkce jednatele  
6. Závěr 



Smlouva o individuálních pracovních a mzdových podmínkách  
 

(§ 33 a násl. ZP) 
 
  
 
  

Společnost:                 StaFax, s. r. o. 

se sídlem:                    Štursova 10, Praha Bubeneč, 160 00 

IČ            98 76 54 32 

DIČ:                             57 35 53 57 

zastoupená                  Ing. Tomášem Fremrem  

                                    (dále jako „Zaměstnavatel")   

a  

 Zaměstnanec:             

Jméno             Tomáš Jelínek 

nar.                              25. 5. 1981 

bytem:                         Slezská 5598, 160 00 Praha - Bubeneč 

      (dále jako "Zaměstnanec") 
  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o individuálních pracovních a 
mzdových  podmínkách, dle které bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat ve společnosti 
StaFax, s. r. o.funkci:  
 
  
 
obchodní ředitel společnosti. 
 
I. Úkoly a povinnosti zaměstnance 
 
1.    Zaměstnanec zabezpečuje úkoly vyplývající z obecně platných právních předpisů, z rozhodnutí 
orgánů společnosti, stanov společnosti a dalších vnitropodnikových aktů řízení    a vlastní iniciativy, 
směřující ke splnění cílů společnosti. 
 
2.    Zaměstnanec zodpovídá za svou činnost představenstvu.  
 
  
 
  
 
II. Vznik, změny a zánik vztahů ze smlouvy o individuálních pracovních a mzdových 



podmínkách 
 
1.    Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
2.    Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Veškeré změny a doplňky 
podmínek sjednaných v této smlouvě jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran a 
musí být sjednány písemně. 
 
3.    V souladu s ust. § 73 odst. 2 zákoníku práce se smluvní strany dohodly na možnosti (právu) 
zaměstnavatele zaměstnance odvolat z pracovního místa, přičemž současně se sjednává, že 
zaměstnanec se může tohoto místa vzdát. Odvolání z funkce i vzdání se místa musí být učiněno 
písemně a doručeno druhému účastníku, jinak je neplatné.  
 
4.    Dojde-li k odvolání zaměstnance z funkce v souladu s ust. § 73 odst. 2 zákoníku práce, přísluší mu 
měsíční mzda ještě po dobu jednoho kalendářního měsíce následujícího po dni změny jeho pracovně 
právního poměru; je-li tímto dnem první den kalendářního měsíce, pak po dobu tohoto měsíce. 
 
Po uplynutí výše uvedené doby bude mzda stanovena dohodou smluvních stran dle druhu nově 
sjednané práce a funkčního zařazení. Pokud k takové dohodě nedojde a zaměstnanec odmítne 
převedení na jiný druh práce, smluvní strany budou postupovat v souladu se zákoníkem práce. 
 
5.    Mzdové zvýhodnění uvedené v čl. II., bodu 4. neplatí, bude-li vůči zaměstnanci uplatněna výpověď 
dle ust. § 52 písmeno f), případně písm. g) zákoníku práce, nebo bude-li s ním pracovní poměr zrušen 
okamžitě dle ust. § 55 odst. 1 písmena a) a b) zákoníku práce. 
 
  
 
  
 
III.  Zákaz nežádoucího konkurenčního jednání 
 
1.    Zaměstnanec se zavazuje jednat v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku o hospodářské 
soutěži, uvedenými v části první, hlava V a příslušnými ustanoveními zákoníku práce. 
 
2.    Zaměstnanec se zavazuje jednat a rozhodovat nestranně, v souvislosti s výkonem zaměstnání 
nepřijímat dary nebo jiné výhody a zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmu 
zaměstnavatele se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem 
zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného. 
 
3.    Zaměstnanec se zavazuje, a to i po dobu 2 let po skončení činnosti konané podle této smlouvy, 
zachovávat obchodní tajemství zaměstnavatele, čímž se rozumí práva náležející zaměstnavateli, jež 
jsou tvořena veškerými skutečnostmi finanční, obchodní, výrobní, marketingové či technické povahy 
související se zaměstnavatelem, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají 
být podle vůle zaměstnavatele utajeny a zaměstnavatel jejich utajení příslušným způsobem zajišťuje a 
vyžaduje. 
 
4.    Zaměstnanec nesmí bez souhlasu zaměstnavatele vedle svého zaměstnání dle této smlouvy 
vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s jeho předmětem činnosti. 
 
5.    Zaměstnanec se dále zavazuje, že nebude bez souhlasu zaměstnavatele vlastním jménem, nebo 
na vlastní účet, popřípadě jako zaměstnanec u jiného zaměstnavatele uzavírat obchody, související s 
podnikatelskou činností zaměstnavatele a zprostředkovávat pro jiné osoby obchody zaměstnavatele.  
 
6.    Zaměstnanec nesmí bez souhlasu zaměstnavatele vykonávat činnost jako statutární orgán nebo 
člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, pokud 
se nejedná o osobu majetkově ovládanou zaměstnavatelem. 
 



7.    Zaměstnanec se zavazuje, že nebude vyhledávat, shromažďovat a používat informace o formách 
a výši odměňování dalších zaměstnanců a.s. Jakýkoliv únik informací o formách a o výši odměňování 
bude považován za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem s následnou pracovněprávní 
sankcí. 
 
8.    Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 
vykonávané práci dle předcházejících odstavců budou považována za jednání postižitelná dle 
trestního zákona, obchodního zákoníku a zákoníku práce. Zaměstnanec bere na vědomí, že při 
porušení ujednání obsaženého v čl. III. mu může být předepsána k náhradě škoda, která tímto jeho 
jednáním zaměstnavateli vznikne, může po něm být požadováno převedení příslušných práv na 
zaměstnavatele nebo vydání prospěchu z obchodu, při němž porušil ujednání podle čl. III. 
 
  
 
  
 
 IV.  Odměňování 
 
1.    Zaměstnanci se stanoví měsíční mzda ve výši 25 000 Kč s účinností od 1. 6. 2010 
2.    Při nesplnění stanovených úkolů, případně prokázaném poškození zájmů zaměstnavatele, může 
být měsíční mzda dle čl. IV., bodu 1. na základě rozhodnutí předsedy představenstva a.s.  snížena až 
o částku10 000 Kč. Kritéria pro případné krácení měsíční mzdy jsou uvedena v příloze číslo 1 této 
smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.  
 
3.    V ostatním se postupuje v souladu s platnou kolektivní smlouvou, mzdovým předpisem a 
zákoníkem práce. 
 
  
 
  
 
V.  Závěrečná ustanovení 
 
1.    Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah smlouvy je svobodným projevem jejich vlastní vůle. 
 
2.    Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
 
  
 
  
 
Datum a místo:            5. 5. 2010, Praha 
  
 
  
 
Podpisy:                       ....................................... 
 
  
 
                                   ....................................... 
 



Smlouva o výkonu funkce  

   

   

Společnost:                 StaFax, s. r. o. 

se sídlem:                    Štursova 10, Praha Bubeneč, 160 00 

IČ            98 76 54 32 

DIČ:                             57 35 53 57 

zastoupená                  Ing. Tomášem Fremrem  

 (dále jen „společnost")  

   

a  

   

Jméno   Ing. Tomáš Fremr  

nar.                              28. 2. 1983 

bytem:                         Milady Horákové 25, 160 00 Praha – Bubeneč,  

 

(dále jen „jednatel“)  

   

   

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 66 odst. 2 obchodního zákoníku tuto  

smlouvu o výkonu funkce:  

   

   

I. Předmět smlouvy  

1.  Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a jednatelem.  Vzájemné 
vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí obchodním zákoníkem, 
dalšími obecně platnými právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti.  



2.  Pan Ing. Tomáš Fremr byl za jednatele společnosti zvolen valnou hromadou dne 5. 5. 2010. 
Funkční období jednatele společnosti skončí  dnem 4. 5. 2013   

   

II. Povinnosti jednatele  

1.  Jednatel se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit 
povinnosti jednatele s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
společenskou smlouvou společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné 
hromady. Jednatel je povinen jednat jménem společnosti osobně, podle jejích pokynů a v souladu 
s jejími zájmy, dále je povinen upozornit společnost na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by 
mohly mít za následek vznik škody.  

2.  Jednatel bere na vědomí, že pro výkon funkce jednatele platí zejména příslušné ustanovení  
obchodního zákoníku a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených 
ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat společnost o 
jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce 
jednatele společnosti nejsou naplněny.  

3.  Jednatel se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:  

a)  plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako jednateli společnosti, zejména pak hájit a 
prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu společnost řídit a 
obchodně jednat,  

b)  plnit úkoly uložené  valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,  

c)  účastnit se zasedání valné hromady společnosti a všech pracovních jednání nezbytných pro 
činnost  společnosti a pro řízení společnosti,  

d)  účastnit se po dohodě jednání dozorčí rady společnosti (pokud bude zřízena) a podávat 
vysvětlení, týkající se skutečností, které souvisejí se společností nebo s její činnosti,  

e)  připravovat se na jednání valné hromady společnosti, opatřovat si podklady a informace 
nezbytné pro jednání valné hromady a pro řízení společnosti,  

f)   v případě ukončení výkonu funkce jednatele zabezpečit řádné předání funkce a majetku, 
který mu společnost pro výkon funkce svěřila.  

4. Jednatel se dále zavazuje:  

a)  nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce jednatele 
společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své 
funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,  

b)  nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme 
mimo společnost,  

c)  vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést 
tomu odpovídající práva na společnost,  

d)  nahradit společnosti případně způsobenou škodu.  

   



III. Práva jednatele  

1.  Jednatel má zejména tato práva:  

a)  předkládat valné hromadě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce 
jednatele společnosti  

b)  odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí  
společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ust. § 66 odst. 1 
obchodního zákoníku.  

   

2. Jednatel má dále právo:  

a)  na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,  

b)  na tantiémy a jiné odměny podle rozhodnutí valné hromady společnosti,  

c)  na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní 
cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených 
valnou hromadou ve výši podle platných právních předpisů,  

   

IV. Závazky společnosti  

1.  Společnost poskytne jednateli prostory potřebné pro výkon jeho funkce jednatele, a to po dobu 
výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a 
pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.  

2.  Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s 
výkonem funkce jednatele a objednané jménem společnosti.  

3.  Společnost bude jednateli vyplácet pevnou měsíční částku - plnění ve výši ........... Kč. Tato pevná 
měsíční částka bude poukazována na jeden bankovní účet jednatele společnosti, který si určí.  

4.  Společnost odpovídá jednateli za způsobenou škodu, zejména na zdraví.  

   

V. Zákaz konkurence  

Pro jednatele platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 65 a § 136 obchodního zákoníku a 
společenské smlouvě společnosti.  

   

VI. Závěrečná ustanovení  

1.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních 
stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.  

2.  Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu jednatele a musí být schválena valnou hromadou 
společnosti.  



3.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  

4.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom.  

   

   

Datum a místo:             5. 5. 2010 v Praze 

   

   

Podpisy:                       ………………………………….  

   

                                   ………………………………….  

 



 
 

ČSSZ – 89 500 0                                        
I/20009 

Přihláška do registru zaměstnavatelů 
 
Okresní správě sociálního zabezpečení  

Přihláška                                         Zaměstnavatele*)                                             Mzdové účtárny*) 

I. 
IČ (popř. individuální číslo) zaměstnavatele 
(jedná-li se o zahraničního zaměstnavatele, 
uvede se stát, který je vydal): 

Přidělený variabilní symbol (vyplní OSSZ, PSSZ, MSSZ): 

  

Předchozí registrace u OSSZ (PSSZ, MSSZ):  
Den vzniku 
zaměstnavatele 

 

Obchodní firma, název, popř. jméno, příjmení zaměstnavatele: 

 

 
Adresa sídla zaměstnavatele (u fyzických osob se uvede místo trvalého pobytu – u cizinců místo hlášeného pobytu 
v ČR. Osoba, která nemá v ČR trvalý ani hlášený pobyt, uvede místo podnikání a pokud v ČR nepodniká, uvede 
místo výkonu práce svých zaměstnanců v ČR): 

ulice: Štursova 10 

místo: Praha - Bubeneč PSČ: 160 00 stát: Česká republika 

kontaktní spojení (telefon, fax, e-mail): 220 566 345 

Typ zaměstnavatele                    právnická osoba*)                                         fyzická osoba*) 

Počet zaměstnanců ke dni vzniku zaměstnavatele:  

II.Vyplňuje zaměstnavatel v případě, že přihlašuje mzdovou účtárnu, jejíž místo není shodné se sídlem 
zaměstnavatele, popř. má pouze jednu mzdovou účtárnu, jejíž místo není shodné se sídlem zaměstnavatele

Adresa mzdové účtárny:  

 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jménem zaměstnavatele jednat za mzdovou účtárnu:  

 

Den vzniku mzdové účtárny:  Okruh a počet zaměstnanců, pro které účtárna vede evidenci mezd  

ke dni jejího přihlášení  

Přidělený variabilní symbol (vyplní OSSZ, PSSZ, MSSZ):  

III. Peněžní účty zaměstnavatele vedené u peněžních ústavů 

Číslo účtu včetně předčíslí Směrový kód Název peněžního ústavu Sídlo peněžního ústavu 

85-345678235 0100 Komerční banka  

    

    

    

    

    

    

V Praze  dne  26. 3.  2010  

 Razítko zaměstnavatele a podpis odpovědného 
zástupce 



  

IV. Seznam mzdových účtáren zaměstnavatele 
Vyplňuje zaměstnavatel v případě, že má více mzdových účtáren, anebo místo mzdové účtárny 
není shodné se sídlem zaměstnavatele

Adresa mzdové účtárny Jméno a příjmení osoby oprávněné jménem zaměstnavatele 
jednat za mzdovou účtárnu 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

V  dne  200 
 

 Razítko a zaměstnavatele a podpis 
odpovědného zástupce 

  
POUČENÍ 

   Podle ustanovení § 93 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je každý zaměstnavatel, který zaměstnává osoby, 
kterým vznikla účast na nemocenském pojištění, povinen se přihlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého vzniku na 
předepsaném tiskopisu u příslušné okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ, PSSZ, MSSZ) do registru 
zaměstnavatelů; na tomto tiskopise uvádí též všechny peněžní ústavy v České republice, u nichž má vedeny účty. 
   Pokud zaměstnavatel má více mzdových účtáren, popř. jednu mzdovou účtárnu, jejíž adresa není shodná se sídlem 
zaměstnavatele, je povinen uvést na tomto tiskopisu všechny své mzdové účtárny s uvedením jejich adresy a osob, které jsou 
za ně oprávněny jednat jménem zaměstnavatele. Do 8 kalendářních dnů je zaměstnavatel povinen přihlásit i nově zřízené 
mzdové účtárny, přičemž tato lhůta počíná běžet ode dne zřízení mzdové účtárny. 
   Mzdovou účtárnou se rozumí útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů zaměstnanců; je-li 
zaměstnavatelem stát, rozumí se mzdovou účtárnou útvar příslušné organizační složky státu, ve kterém je vedena evidence 
platů. 
  Zaměstnavatel je dále povinen ohlásit písemně každou změnu údajů uvedených na tomto předepsaném tiskopisu, a to do 8 
kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala. 
   Zaměstnavatel je povinen se odhlásit na předepsaném tiskopisu z registru zaměstnavatelů, a to do 8 kalendářních dnů ode 
dne, kdy přestal být zaměstnavatelem, popřípadě ode dne zániku, pokud došlo k zániku zaměstnavatele. Zaměstnavatel je 
povinen odhlásit na předepsaném tiskopisu z registru zaměstnavatelů mzdovou účtárnu vedenou v registru zaměstnavatelů, 
pokud byla zrušena, a to do 8 kalendářních dnů ode dne zrušení mzdové účtárny. 
   Místní příslušnost OSSZ (PSSZ, MSSZ) se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny 
nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud má zaměstnavatel jednu mzdovou účtárnu a místo mzdové účtárny 
není shodné se sídlem zaměstnavatele, řídí se místní příslušnost OSSZ (PSSZ, MSSZ) pro podání přihlášky do registru 
zaměstnavatelů místem mzdové účtárny. 
   Pokud má zaměstnavatel více mzdových účtáren, přihlašuje každou svou mzdovou účtárnu na OSSZ (PSSZ, 
MSSZ) podle místa mzdové účtárny. 
   V případě, že má zaměstnavatel několik mzdových účtáren a místo jedné z nich je shodné se sídlem zaměstnavatele, je 
povinen přihlásit sebe u OSSZ (PSSZ, MSSZ) příslušné podle sídla zaměstnavatele a v části IV. uvede seznam všech svých 
mzdových účtáren. Současně je povinen přihlásit na samostatných tiskopisech všechny své mzdové účtárny u OSSZ (PSSZ, 
MSSZ) příslušných podle jejich místa. 

NÁVOD K VYPLNĚNÍ 
   V záhlaví vyplní zaměstnavatel, zda do registru zaměstnavatelů přihlašuje sebe nebo svou mzdovou účtárnu. 
   Za den vzniku zaměstnavatele se považuje den nástupu do zaměstnání prvního zaměstnance, který je účasten 
nemocenského pojištění. 
   Kolonku „Předchozí registrace u OSSZ (PSSZ, MSSZ)“ vyplní zaměstnavatel, který již byl v minulosti veden v evidenci 
některé z OSSZ (PSSZ, MSSZ) a po odhlášení z této evidence znovu začal zaměstnávat zaměstnance, kteří jsou účastni 
nemocenského pojištění. 
   Pokud má zaměstnavatel pouze jednu mzdovou účtárnu, jejíž adresa je shodná se sídlem zaměstnavatele, vyplní pouze část 
I. a III. této přihlášky. Stejné části tiskopisu vyplní také zaměstnavatel, který nemá žádnou mzdovou účtárnu. 
   V případě, že zaměstnavatel přihlašuje sebe a má několik mzdových účtáren, vyplní údaje v části I., III. a v části IV. uvede 
všechny své mzdové účtárny. Současně je povinen tyto mzdové účtárny přihlásit u místně příslušné OSSZ (PSSZ, MSSZ). Při 
přihlašování mzdových účtáren vyplní části I., II. a III. 
   Jestliže zaměstnavatel přihlašuje novou mzdovou účtárnu, vyplní tiskopis v části I., II. a III. 
    V části III. u zaměstnavatele, který pojistné hradí převodem z účtu vedeného v zahraničí, uvedou se čísla účtů v 
mezinárodním formátu IBAN a kód banky ve formátu BIC. 
 



Počet listů / List č.

měsíc/rok III.10

Číslo plátce pojistného

111 28 2 1983

111 25 5 1981

Číslo pojištěnce Datum  (den, měsíc, rok)

Obec PSČ

Datum  (den, měsíc, rok)

Ulice, č.p.

HROMADNÉ OZNÁMENÍ ZAMĚSTNAVATELE

Název a sídlo zaměstnavatele

StaFax, s. r. o. 5534

Kód    1 1 1

Kód Příjmení a jméno

Obec PSČ

Kód Číslo pojištěnce Příjmení a jméno

Kód Číslo pojištěnce Příjmení a jméno Datum  (den, měsíc, rok)

Ulice, č.p. Obec PSČ

Praha - Bubeneč

160 00Praha - Bubeneč

Fremr Tomáš

Milady Horákové 25

Slezská 5598

Jelínek Tomáš

160 00

Ulice, č.p.

Vysvětlivky k vyplňování položek jsou uvedeny v POUČENÍ.

Dne:

razítko zaměstnavatele a podpis odpovědného pracovníka

Kód Číslo pojištěnce Příjmení a jméno Datum  (den, měsíc, rok)

Ulice, č.p. Obec PSČ

Kód Číslo pojištěnce Příjmení a jméno

Ulice, č.p. Obec

Kód Číslo pojištěnce Příjmení a jméno

26.3.2010

Datum  (den, měsíc, rok)

Ulice, č.p. Obec PSČ

PSČ

Datum  (den, měsíc, rok)
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