
Příloha I. 

 

S P O L E Č E N S K Á   S M L O U VA 

 

 

Níže uvedení společníci uzavřeli společenskou smlouvu společnosti 

 Power Plate Studio 4U, s. r. o.: 

 

I. Společníci 

Společníky společnosti jsou:  

Zuzana Lasáková, r.č. 866127/1234, trvalý pobyt Hať, Lipová 59, PSČ 747 16 

Ondřej Novák, r. č. 821221/1234, trvalý pobyt Hať, Na Chromině 33, PSČ 747 16 

 

II. Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti: Power Plate Studio 4U, s. r. o. 

 

III. Sídlo  

Sídlem společnosti jsou: U Střediska 2, 747 16 Hať 

 

IV. Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je: 

- Ţivnost volná – č. 74 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

organizování sportovní činnosti 

- Ţivnost volná – č. 60 – Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií 

a posudků 

- Ţivnost volná – č. 48 - Velkoobchod a maloobchod 

 

V. Základní kapitál a vklady společníků 

Základní kapitál společnosti činí   400.000,- Kč 

Vklad Zuzany Lasákové    činí   200.000,- Kč 

  výše obchodního podílu   50 % 

Vklad Ondřeje Nováka    činí   200.000,- Kč 

  výše obchodního podílu   50 % 



První vklad společníků bude peněţitý a bude sloţen v plné výši hotově k rukám správce 

vkladu do deseti dnů od zaloţení společnosti. 

 

Kaţdý další peněţitý vklad do společnosti musí být v celém rozsahu splacen do pěti let od 

převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu na zvláštní účet u banky, který za 

tím účelem společnost otevře na své jméno. 

 

Nepeněţité vklady do společnosti musí být splaceny společnosti nejpozději ke dni podání 

návrhu na zápis příslušné změny v obchodním rejstříku.  

 

VI. Správce vkladu 

Správcem vkladu při zaloţení společnosti byl ustanoven Ondřej Novák, r. č. 821221/1234, 

trvalý pobyt Hať, Na Chromině 33, PSČ 747 16. 

 

VII. První jednatel 

Společnost má jediného jednatele. 

Za společnost jedná jednatel samostatně.  

 

Prvním jednatelem společnosti je: 

Zuzana Lasáková, r.č. 866127/1234, trvalý pobyt Hať, Lipová 59, PSČ 747 16. 

 

VIII. Valná hromada 

Valná hromada rozhoduje ve všech věcech alespoň prostou většinou hlasů přítomných 

společníků, nestanoví-li zákon jinak. 

 

IX. Rezervní fond 

Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku, vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, 

v němţ poprvé vytvoří čistý zisk, a to ve výši 10 % z čistého zisku, avšak ne více neţ 5 % 

základního kapitálu, a bude jej ročně doplňovat o částku ve výši 5 % z čistého zisku aţ do 

výše 10 % základního kapitálu. 

 

X. Obchodní podíl 

Obchodní podíl, popřípadě jeho část, lze převést písemnou smlouvou na jinou osobu. 

K převodu obchodního podílu na jinou osobu není třeba souhlas valné hromady. 



Obchodní podíl se dědí. Dědic se můţe domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, 

nelze-li na něm spravedlivě poţadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě 3 měsíců od právní 

moci rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká. 

 

XI. Rozdělení zisku a úhrada ztráty 

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

v poměru svých obchodních podílů. Valná hromada rozhodne o tom, jaká část zisku se rozdělí 

mezi společníky a o účelu pouţití části zisku určeného k dalšímu rozvoji společnosti. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

Činnost společnosti se řídí českým právním řádem. 

Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 

zákoníku. 

 

Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních. 

 

V Hati dne 15. 4. 2011 

 

 

          

         ……………………………. 

               JUDr. Tomáš Paskuda 

                 notář 

 

 

 

         ……………………………. 

                Zuzana Lasáková 

 

 

 

         ……………………………. 

                Ondřej Novák 

  



Příloha II. 

 

Čestné prohlášení jednatele a podpisový vzor 

 

Já, Zuzana Lasáková, r. č. 866127/1234, bytem Hať, Lipová 59, PSČ 747 16, jednatel 

společnosti Power Plate Studio 4U, s. r. o. se sídlem Hať, U Střediska 2, PSČ 747 16, tímto 

 

ČESTNĚ PROHLAŠUJI, 

 

a) Ţe splňuji všeobecné podmínky pro provozování ţivnosti, to znamená, ţe jsem starší 

18 let, plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná. Bezúhonnost dokládá, výpisem 

z rejstříku trestů, 

b) Ţe u mě nejsou dány překáţky provozování ţivnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb.,  

c) Ţe u mě nejsou dány překáţky výkonu funkce jednatele, 

d) Ţe nebyl prohlášen ani ukončen v posledních třech letech konkurz na můj majetek, 

nebylo vůči mě vedeno ani potvrzeno nucené vyrovnání a nebylo navrţeno prohlášení 

konkurzu, které by bylo zamítnuto pro nedostatek majetku postačujícího alespoň 

k úhradě nákladů řízení zák. č. 328/1991 Sb., 

e) Ţe mi nebyl soudem nebo správním orgánem uloţen zákaz činnosti, týkající se 

provozováním ţivnosti v oboru nebo příbuzném oboru. 

 

Toto prohlášení stvrzuji svým podpisem, který je úředně ověřen a slouţí jako podpisový vzor 

pro zaloţení do sbírky listin. 

 

V Hati 15. 4. 2011 

 

 

 

 

 

         ……………………………. 

         Zuzana Lasáková 

Jednatel společnosti Power Plate Studio 4U, s. r. o. 



 

Příloha III. 

 

Prohlášení správce vkladu 
 

 

Já, níţe podepsaný Ondřej Novák, r. č. 821221/1234, bytem Hať, Na Chromině 33, 

PSČ 747 16, správce vkladu společnosti Power Plate Studio 4U, s. r. o., se sídlem Hať, 

U Střediska 2, PSČ 747 16, tímto prohlašuji, ţe zakladatelé splatili dne 1. 4. 2011 

100% svých upsaných vkladů. 

 

 

1. Zuzana Lasáková, r.č. 866127/1234, trvalý pobyt: Hať, Lipová 59, PSČ 747 16 

 Vklad: 200.000,- Kč     Splaceno: 200.000,- Kč 

 

2. Ondřej Novák, r. č. 821221/1234, trvalý pobyt: Hať, Na Chromině 33, PSČ 747 1 

 Vklad: 200.000,- Kč     Splaceno: 200.000,- Kč 

 

 Výše uvedené splacené části vkladu zakládajících společníků byly splaceny na zvláštní 

účet, zaloţený na firmu společnosti Power Plate Studio 4U, s. r. o. u Raiffeisen BANK, 

pobočka Ostrava. Pravdivost těchto informací dokládám potvrzením peněţního ústavu o stavu 

účtu. 

 

 

V Hati dne 15. 4. 2011 

 

 

 

…………………………………….. 

Ondřej Novák 

Správce vkladu společnosti Power Plate Studio 4U, s. r. o. 

 

  



Příloha IV. 

Smlouva o nájmu nebytových prostor 

Uzavřená dle ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 

mezi 

obcí  Hať 

sídlem  Lipová 86, 747 16 Hať 

IČ:  00635511 

jednající starosta obce Pavel Kotlář 

 (dále jen „pronajímatel“) 

a 

společností Power Plate Studio 4U, s. r. o. 

sídlem  U Střediska 2, 747 16 Hať 

IČ:  zatím neuděleno 

jednající Zuzana Lasáková 

 (dále jen „nájemce“) na straně druhé 

 

Pronajímatel prohlašuje, ţe je vlastníkem nemovitosti Dům sluţeb zapsané na LV č. 568210 

obec 933, katastrální úřad 637491 (dále jen „nemovitost“), a je oprávněn dát tyto prostory do 

nájmu. 

Pronajímatel se zavazuje pronajmout nájemci nebytové prostory s rozlohu 52 m
2
 na ulici 

U Střediska 2, 747 16 Hať. Součástí vybavení jsou 3 sprchové kouty, 2 toalety, 2 umyvadla a 

1 pisoár. Nájemce je oprávněn uţívat nebytový prostor výlučně k  provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, poradenskou a 

konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a maloobchod a velkoobchod. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné ve výši 10 000 Kč měsíčně, přičemţ 

nájemné je splatné k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, jehoţ se nájemné týká ve 

prospěch učtu pronajímatele č. 3668178001/5500. Prostory mohou být vyuţívány od 1. 6. 

2011. 

Smluvní strany prohlašují, ţe tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, váţné a 

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

připojují své podpisy. 

 

V Hati dne 18. 4. 2011   

 

   …………………………         ………………………… 

           pronajímatel                                  nájemce 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



Příloha VIII. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


