
 

 

Příloha č. 1 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 

uzavřená za účelem společného podnikání 

 

Obchodní jméno a sídlo společnosti. Založení. 

 

obchodní jméno společnosti 

 

“ ForMove, s. r. o. ” 

 

se sídlem 

 

28. října 1500/5,  

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

 

 

Společníci uvedení níže zakládají a podpisem této smlouvy již založili společnost 

s ručením omezeným s názvem ForMove, s.r.o., (dále jen společnost). 

 

 Kohůtek Jan 

  RČ - 880605/1720 

  Ivana Sekaniny 1806/3, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

 Kohutek Jiří 

  RČ - 850305/1206 

  Smíškova 500/2, 715 00 Ostrava-Michálkovice 



 

 

 

Společnost zakládají na dobu neurčitou.  

 

Předmět podnikatelské činnosti 

 

 Velkoobchod a maloobchod 
 

Základní jmění společnosti a obchodní podíly 

a)  Výše základního jmění při založení společnosti se stanovuje na 300 tisíc Kč (slovy : Tři 
statisíckorun českých). 

 

b)  Pokud valná hromada rozhodne o zvýšení základního jmění společnosti, mohou 
závazek k novému vkladu převzít zakládající společníci do jednoho měsíce od 
rozhodnutí valné hromady, a to úměrně k jejich dosavadním vkladům (podílem). 
Jestliže některý společník nevyužije tohoto svého práva na přednostní zvýšení jeho 
vkladu, rozdělí se zvýšení základního jmění mezi zbylé zakládající společníky, kteří 
projevili zájem, a to znovu úměrně k jejich dosavadním vkladům. 

 

c)  Převod obchodního podílu společníka na jinou osobu je možný pouze se souhlasem 

valné hromady společnosti. Pro schválení převodu podílu na jinou osobu je nutný 
souhlas dvoutřetinové většiny při hlasování ve valné hromadě. 

 

d)  výše vkladů jednotlivých společníků : 
 

Jméno společníka Výše vkladu Obchodní podíl v % 

Kohůtek Jan 150.000,- Kč 50 % 

Kohutek Jiří 150.000,- Kč 50 % 

Celkem 300.000,- Kč 100 % 

 

e)  Správcem základního jmění společnosti se stanovuje pan Jiří Kohutek, který pro 
tento účel zřídí nový bankovní účet u České spořitelny a bude na tomto účtu peněžité 
vklady do doby vzniku společnosti uchovávat. 

 

f)  Společníci jsou povinni splatit svůj vklad v peněžité formě do 15 dnů od podpisu této 
smlouvy ke správci základního jmění nebo přímo na výše uvedený nový účet pro tento 
účel zřízený. 

 

Orgány společnosti 

 



 

 

Orgány společnosti jsou : 

a)  valná hromada 

b)  jednatel společnosti 
 

Valná hromada 

Jednání a funkce valné hromady se řídí §125 a násl. obchodního zákoníku nestanoví-li 

tato společenská smlouva jinak.. 

 

Jednatelé společnosti 

a)  Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. 
 

b)  Jednatele jmenuje tato společenská smlouva. Odvolání dosavadních a jmenování 
nových jednatelů může být provedeno pouze dvoutřetinovou většinou při hlasování 
valné hromady společnosti. 

 

c)  Jednatelé mohou být jmenováni jak z řad společníků společnosti, tak i mimo ni. 
 

d)  Pravomoci a povinnosti jednatelů společnosti se řídí §133 a násl. obchodního zákoníku, 

nestanoví-li společenská smlouva jinak. 
 

e)  Jediným jednatelem společnosti je : 
 

Jméno jednatele 

Jan Kohůtek, RČ - 880605/1720 

 

 

 

Zánik účasti společníka ve společnosti 

Jednání ve věci zániku účasti společníků ve společnosti vedou jednatelé. Řídí se přitom 

stanoviskem valné hromady či výsledkem korespondenčního hlasování společníků. 

Vypořádací podíl se hradí dle §61 odst. 3 obchodního zákoníku. Pokud účast společníka 

zanikla podle §149 obchodního zákoníku, má společnost právo vypořádací podíl snížit až 

na výši splaceného vkladu. 

 

Zrušení a likvidace společnosti 

Zrušení, zániku, likvidaci společnosti rozhoduje jen valná hromada. Společníci se mohou 

domáhat soudního zrušení společnosti až po projednání svého návrhu s jednateli a na 

valné hromadě. 



 

 

Valná hromada stanovuje postup likvidace a rušení, jmenuje likvidátora a určí jednatelům 

další postup. Valná hromada schválí výsledek likvidace a závěrečné vyrovnání mezi 

společníky. 

 

Závěrečná ujednání 

a)  Obchodní rok se vždy uzavírá k 31.12. příslušného roku. 
 

b)  Rezervní fond společnosti se řídí §67 a §124 obchodního zákoníku. Je doplňován tak, 

aby dosáhl výše minimálně 10.000,- Kč. 
 

c)  Pracovní účast společníka ve společnosti a jeho podnikatelská aktivita se upravují 
smlouvou, udělenou prokurou či plnou mocí. Uvedené dokumenty uzavírají se 
společníkem jednatelé. Odměna za výše uvedené se neslučuje s podílem na zisku. 

 

d)  Změna společenské smlouvy je vyhrazena valné hromadě. 
 

e)  Společníci jsou povinni vedle omezení podle §136 obchodního zákoníku ohlašovat 
společnosti své samostatné podnikání mimo společnost, účast v jiných společnostech a 
jiné zaměstnanecké pracovní poměry. Jsou povinni se v tomto řídit stanoviskem valné 
hromady.  

 

f)  Jestliže v příslušném roce nevykazuje úplnou účast na podnikání a na plnění 
pracovních úkolů doloženou předchozími doklady, ztrácí v tomto běžném roce : 

1)  právo na podíl na zisku, 

2)  právo hlasovat na valné hromadě, které se účastní jen s hlasem poradním, 

3)  právo jakkoliv používat svůj obchodní podíl, 

4)  při výpočtu vypořádacího podílu bude od podílu odečteno vše, co společnost 
získala v dotyčném roce na majetku, zisku a jmění. 

V případě částečné účasti na podnikání a na plnění pracovních úkolů se u bodů 1), 3) 

a 4) určuje podíl účasti na vytváření zisku společnosti a jednotlivé body se úměrně 

snižují. 

V případě nemoci, trvalé invalidity a penze může účast na výše jmenovaných bodech 

změnit valná hromada hlasováním s nutností dvoutřetinové většiny. 

 

Podepsaní společníci s úředně ověřenými podpisy se zavazují plnit ustanovení 

společenské smlouvy podle dobrých mravů, národních zvyklostí a ve prospěch 

společnosti. Budou účinně rozvíjet majetek společnosti a zvyšovat trvale efekt 

hospodaření společnosti. Nepřipustí nic, čím by vědomě, porušením svých kompetencí, 

hrubou nedbalostí a nekalou konkurencí, způsobili ztrátu a škodu a zavazují se hradit 

společnosti ekonomickou újmu takto vzniklou. 

 

 



 

 

Podpisy společníků 

 

Společník Podpis 

Kohůtek Jan, RČ 880605/1720 

bytem Ivana Sekaniny 1806/3, 70800 

Ostrava-Poruba 

 

Kohutek Jiří, RČ 850305/1206 

bytem Smíškova 500/2, 71500  

Ostrava-Michálkovice 

 

 

 

Podle knihy pro ověřování číslo .......................................................... osvědčuji 

pravost podpisů, které na tuto listinu připojili výše uvedení mně neznámí, jejichž 

totožnost byla zákonitě prokázána. 

 

Notářství : ............................................................................ 

 

dne :  1.3. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE 

K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A NÁVRHU NA ZÁPIS ZMĚN DO 

OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 

podle § 6 a § 8 živnostenského zákona ,§ 38 písm. L a  §105 odstavce 2 obchodního zákoníku  

Já, níže podepsaný Jan Kohůtek, r.č. 890605/1720, trvale bytem: v Ostravě-Porubě, Ivana Sekaniny 

1806/3, čestně prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatele společnosti 

ForMove, s.r.o, se sídlem 28. října 1500/5, Ostrava - Moravská Ostrava. 

Zároveň prohlašuji, že v souvislosti s ustanovením do výše uvedené funkce přebírám i veškeré 

povinnosti, stanovené pro výkon této funkce zákonem, zejména ustanoveními obchodního zákoníku. 

Zároveň čestně prohlašuji, že splňuji všeobecné podmínky provozování živnosti podle § 6 

živnostenského zákona a že u mne nejsou dány překážky provozování živnosti podle § 8 

živnostenského zákona. 

Zároveň čestně prohlašuji, že splňuji podmínky podle ustanovení §38 písm. L obchodního zákoníku a 

splňuji podmínky ve smyslu ustanovení §105 odstavce 2 Obchodního zákoníku, zejména podmínku, 

že jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. 

Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem v tomto prohlášení uvedl jsou pravdivé a jsem si vědom 

právních následků úmyslného uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení. 

 

Můj níže uvedený úředně ověřený podpis rovněž představuje vzor podpisu, kterým se 

budu jako jednatel podepisovat. 
 

 

V Ostravě        dne 1.3. 2011 

                                                

……………………………………. 

Podpis jednatele 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Prohlášení správce vkladu o splacení 
vkladu společníky 

Správce základního jmění (vkladu) společnosti: 

Jiří Kohutek 

Smíškova 2 

715 00 Ostrava - Michálkovice  

 

Prohlašuji, že základní jmění společnosti: 

ForMove s. r. o. 

28. října 1500 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

bylo splaceno společníky v plné výši dle společenské smlouvy. 

 

Splacené vklady: 

Společník Podíl Splacený podíl Splaceno 

Jan Vzor 150 000 Kč 150 000 Kč 100 % 

Pavel Syka 150 000 Kč 150 000 Kč 100 % 

Celkem 300 000 Kč 300 000 Kč 100 % 

 

Základní jmění společnosti bylo složeno v peněžité formě a bylo uloženo u bankovního ústavu Česká 

spořitelna, a. s. Jako prokazatelný důkaz o této skutečnosti přikládám potvrzení banky o složení této 

peněžité částky. 

 

Pardubice 2. března 2011 

 

 

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

Jiří Kohutek 

 

1× potvrzení bankovního ústavu o složení peněžité částky 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

Nájemní smlouva (na dobu určitou) 

(dle občanského zákoníku) 

 

Multi development Czech Republic a.s., sídlem Olivova 4, 110 00 Praha 1 (pronajímatel) 

 

a 

 

ForMove, s.r.o. (nájemce) 

zastoupeno - Jan Kohůtek, Ivana Sekaniny 1806/3   

 

 

uzavírají smlouvu o nájmu prostor tohoto znění: 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujícího prostoru: adresa 28. října 1500, 702 

00 Ostrava - Moravská Ostrava 

 

II. Předmět nájmu 

 

Předmětem nájmu je sklepní prostor uvedený v článku I o celkové výměře podlahové plochy 800 m2.  

Vybaven je topením a vodou. 

 

Pronajímatel tímto přenechává byt nájemci do užívání. 

 

 



 

 

III. Doba trvání nájmu 

 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem 1.6. 2011, konče dnem 1.6.2016. 

 

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 prostor činí 60 000 Kč (šedesát tisíc korun českých) za kalendářní měsíc. 

V nájemném jsou zahrnuty poplatky za odvoz domovního odpadu i poplatky za osvětlení veřejných 

prostor. Nájemné bude zasíláno jednou za kalendářní měsíc a to k 15. dni kalendářního měsíce na 

bankovní účet  1234569999/0800 . 

 

 

  

Skutečná cena elektrické energie, vodného a stočného bude stanovena na základě násl. údajů: 

 

1. Elektroměru instalovaného v prostoru a ceníku poskytovatele elektrické energie. Stav 
elektroměru ke dni počátku nájemní smlouvy ………. . 

 

2. Vodoměru instalovaného v prostoru a ceníku poskytovatele vody. Stav vodoměru ke dni 
počátku nájemní smlouvy ………. . 

 



 

 

K vyúčtování skutečných cen a záloh dojde ………. (den/kalendářní měsíc, zpravidla jednou ročně). 

 

V. Práva a povinnosti spojené s nájmem prostor 

 

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

 

Nájemce bytu je dále povinen: 

 

1. Udržovat čistotu před svým bytem či prostorem (stanoven domovní úklidový rozvrh). 
2. Neskladovat v bytě či v prostoru (včetně sklepní kóje) toxické a hořlavé látky v množství, jež 

by mohlo ohrozit zdraví a bezpečnost osob v budově. 
 

 

VI. Nedílné součásti této smlouvy 

 

1. Výpis z katastru nemovitostí  
2. Protokol o předání bytu  
3. Fotodokumentace bytového vybavení  
4. Rozpis výše záloh za služby spojené s nájmem  

 

 

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 Ostravě dne 4.3.2011 

-----------------   ----------------                   

Multi Development, a.s.   ForMove, s.r.o., 

(pronajímatel)                          zastoupeno - Jan Kohůtek 

        (nájemce) 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9: Soupis jednotlivých položek investičních výdajů 

Telefon 750 Kč 

Odpadkové koše 500 Kč 

Prodejní pult 50 000 Kč 

Počítač 13 000 Kč 

Kancelářské potřeby 2 000 Kč 

Stojany 17 000 Kč 

Regály 17 000 Kč 

Reklamní tabule 2 360 Kč 

Převlékací kabinky 20 840 Kč 

Skříně 19 000 Kč 

Kamery 55 000 Kč 

Vybavení prodejny 197 450 Kč 

Židle 3 000 Kč 

Stoly 6 500 Kč 

Počítač 15 000 Kč 

Skříně 16 000 Kč 

Skříňky na věci 8 000 Kč 

Lednička 10 000 Kč 

Mikrovlnná trouba 2 000 Kč 

Rychlovarná konvice 500 Kč 

Záchody 9 000 Kč 

Umyvadla 7 000 Kč 

Zrcadla 5 000 Kč 

Odpadkové koše 1 800 Kč 

Konferenční stůl 4 000 Kč 

Multifunkční tiskárna 5 600 Kč 

Kancelářské potřeby 2 180 Kč 

Telefon 800 Kč 

Bezpečnostní dveře 20 000 Kč 

Vybavení kanceláře a šaten 116 380 Kč 

Počízač 13 000 Kč 

Regály 60 000 Kč 

Skříně 30 000 Kč 

Telefon  2 000 Kč 

Pulty 14 000 Kč 

Vybavení skladu 119 000 Kč 

Počízač 13 000 Kč 

Regály 60 000 Kč 

Skříně 30 000 Kč 

Telefon  2 000 Kč 

Pulty 14 000 Kč 

Vybavení skladu 119 000 Kč 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


