
Příloha č. 1 – Návrh společenské smlouvy 

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: 

Jan Laštůvka, bytem .................... nar. ................... 

a 

Tomáš Turoň, bytem .................... nar. ................... 

a 

Luboš Malík, bytem .................... nar. ................... 

a 

Aleš Skotnica, bytem .................... nar. ................... 

a 

David Laštůvka, bytem .................... nar. ................... 

 

dohodli o založení společnosti s ručením omezeným. 

Článek I. 

Obchodní název, sídlo 

1. Obchodní název společnosti: Merca Webmarketing, s.r.o.  

2. Sídlo společnosti:  

Článek II. 

Předmět podnikatelské činnosti 

Předmětem podnikání společnosti je: 

 reklamní činnost a marketing, 

 zprostředkování služeb, 

 zprostředkování obchodu a služeb, 



 poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, 

 poradenská a konzultační činnost 

Článek III. 

Základní jmění, obchodní podíly 

1. Hodnota základního jmění společnosti je 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun 

českých).  

2. Vklady společníků:  

o Jan Laštůvka 25 000 Kč  

o Tomáš Turoň 25 000 Kč 

o Luboš Malík 25 000 Kč 

o Aleš Skotnica 25 000 Kč 

o David Laštůvka 100 000 Kč 

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

obchodního rejstříku 50 % svých vkladů, a to u peněžního ústavu v Ostravě na 

vinkulovaný účet zřízený za tímto účelem.  

4. Zbývající vklady se zavazují splatit do 1 roku od zápisu společnosti do 

obchodního rejstříku.  

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

obchodního rejstříku.  

6. Správou vkladů je pověřen Luboš Malík  

7. 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:  

 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena všemi 

společníky společnosti.  

 Valná hromada jmenuje jednoho nebo více jednatelů, přičemž jim upraví 

způsob jednání a jejich pravomoci. Prvním jednatel je Jan Laštůvka, bytem 

……. 

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

 Do působnosti valné hromady přísluší vše podle ustanovení obchodního 

zákoníku.  

 Valná hromada si může vyhradit právo rozhodovat o otázkách, které 

jinak náleží do pravomoci jiných orgánů společnosti.  

 Každý společník má jeden hlas za každé 1 % svého obchodního podílu.  

 Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu 

jednání jednatel a to tak, aby pozvánka byla doručena alespoň 15 dnů předem.  

 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.  

 Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších orgánů. 

2. Jednatel zejména:  

 rozhoduje o konkrétních záměrech společnosti, navrhuje koncepci 

rozvoje a zásady hospodaření společnosti, včetně tvorby a využití fondů 

společnosti  

 zabezpečuje vypracování roční účetní závěrky a navrhuje rozdělení zisku 

nebo ztráty  



 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.  

 Jednatele jmenuje valná hromada a stanovuje jeho/jejich vzájemné 

působení a dělbu pravomoci a odpovědnosti. Jednatel je řídící a statutární 

orgán společnosti, jenž zajišťuje provádění podnikatelské činnosti, organizuje 

práci společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva.  

 Jednatel zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady, 

pravidelně jí podávaj zprávy o činnosti společnosti a odpovídajá 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 30.6. příslušného roku s tím, že bude 

předložena valné hromadě do 30.8. 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 ........................ dne ........................ 

............................ 

 

V ........................ dne ........................  

............................ 

 

V ........................ dne ........................  

............................ 

 

V ........................ dne ........................  

............................ 

 

V ........................ dne ........................  

............................ 



Příloha č. 2 – Webová prezentace Kliniky sportovní medicíny 

 

 

 



Příloha č. 3 – Leták pro cyklistické závody 

 

Příloha č. 4 – Leták pro mladé hokejisty 

 



Příloha č. 5 – Webová prezentace společnosti Fitaktivnet 

 

 



Příloha č. 6 - Plakát 

 



Příloha č. 7 – Webová prezentace Mireline Medical 

 

 



Příloha č. 8 – Webová prezentace GHR Natural 

 


