
 

 

 

 

Příloha 1:      
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  

Ivona Nevřalová 

Příčná 392 

Zlín, 500 02 

 

 

Jméno a původní (rodné) příjmení 

Ivona Nevřalová 

Nynější příjmení                 Rodné číslo 

 Nevřalová 

       8    9    2   3  1   2  3   3  6  8    

2 

    
Pohlaví  *  

Žena 

    

Státní Občanství 

ČR 

    

Den, měsíc, rok narození            Místo narození                              Okres 

   16.6. 1989   Zlín            Zlín 

    

Jméno a příjmení otce                                   Jméno a příjmení matky 

Pavel Nevřal           Ivana Nevřalová   

Trvalý pobyt žadatele 

Příčná 392, Zlín, 500 02 

Rodné příjmení matky 

Sinerová 

    
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 



 

 

 

Příloha 2 

 
  
 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 3: 
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  

Kateřina Koláčková 

Komenského 1 

Havířov, 736 01  

 

 

Jméno a původní (rodné) příjmení 

Kateřina Koláčková 

Nynější příjmení                 Rodné číslo 

 Koláčková 

       8    8    1   4    1   6    3    6   5    2 

    Pohlaví  *      

Žena 

    

Státní Občanství 

ČR 

    

Den, měsíc, rok narození            Místo narození                              Okres 

   16.6. 1988           Havířov          Karviná 

    

Jméno a příjmení otce                                         Jméno a příjmení matky 

Pavel Koláček      Ivana Koláčková   

Trvalý pobyt žadatele 

Komenského 1, Havířov, 736 01 

Rodné příjmení matky 

Nová 

    
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 



 

 

 

Příloha 4 

 
 

 

 

 

 

Příloha 5 



 

 

 

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením 

omezeným 

1. Společníci 

Kateřina Koláčková, 16. 4. 1988, Komenského 1, 736 01 Havířov, RČ 881416/3652 

Ivona Nevřalová, 12. 3. 1989, Příčná 392, 500 02 Zlín, RČ 892312/3768 
 

Za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním 

zákoníkem, ve znění změn a doplnění (dále „obchodní zákoník“) jsou společníky společnosti s 

ručením omezeným a zakládají tuto firmu. 

2. Obchodní firma a sídlo společnosti 

Obchodní firma: Schola LINGUIS, s. r. o. 

Sídlo společnosti: Kosmonautů 9/1215 736 01, Havířov 

3. Předmět podnikání 

 Živnost volná „VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENKÉHO 

ZÁKONA“ dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., obor podnikání „Mimoškolní výchova a vzdělávání, 

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti”.   

Společnost se ustavuje na dobu neurčitou. 

4. Základní kapitál 

Základní kapitál činí 200 000 Kč. Je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků. Nepeněžité 

vklady (využité v rámci podnikání) byly soudním znalcem ohodnoceny v hodnotě 40 000 Kč. 

 Kateřina Koláčková: 100 000 Kč, 

 Ivona Nevřalová: 100 000 Kč, 
 

Zbylá výše vkladu ve výši 100 000 Kč se společníci společnosti zavazují splatit do 5 let. Správou 

vkladu je společníky pověřena: 

Kateřina Koláčková, 16. 4. 1988, Komenského 1, 726 01 Havířov, RČ 881416/3652 
 

Pro tento účel byl u ČSOB zřízen bankovní účet, na který byly uloženy veškeré vklady. Podle 

ustanovení § 60 odstavce 1 Sb. Obchodního zákoníku je stanoveno, že správcem vkladu může být buď 

jeden ze společníků anebo banka. 
 

5. Obchodní podíl 

Výše obchodních podílů je dohodou společníků určena takto: 

 Kateřina Koláčková - obchodní podíl 100 000 - 50 % (padesát procent) 

 Ivona Nevřalová - obchodní podíl 100 000 Kč - 50 % (padesát procent) 
 

Přechod obchodního podílu dědictvím: 

Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, nelze li na něm spravedlivě 

požadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, 

jinak toto právo zaniká. Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, není 

povinen osobně se podílet na činnosti společnosti, ani když společenská smlouva takovou povinnost 

stanoví. 

Převod obchodního podílu: 

1) Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího právního 

nástupce. 
 



 

 

 

2) Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj obchodní podíl na jiného 

společníka nebo na jinou osobu. K obchodnímu podílu společníka, který hodlá převést svůj obchodní 

podíl, mají předkupní právo zbývající společníci v poměru jejich obchodních podílů. Neuplatní li k 

nabídnutému obchodnímu podílu či jeho části žádný ze společníků předkupní právo nejpozději do 

jednoho měsíce od doručení nabídky na odkoupení obchodního podílu, může společník se souhlasem 

valné hromady převést obchodní podíl na třetí osobu. 
 

Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není společníkem, 

v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě případně též ke stanovám. Převodce ručí za 

závazky, které přešly převodem obchodního podílu. 
 

Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o 

převodu. 
 

Jestliže společník nedosáhne souhlasu valné hromady s převodem svého obchodního podílu, nemůže 

ze společnosti jednostranně vystoupit, ale nelze li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti 

setrval, může se domáhat zrušení své účasti ve společnosti návrhem u soudu. 
 

Zastavení obchodního podílu 

Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a 

podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 
 

K zastavení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady. Bez tohoto souhlasu zástavní právo 

nevznikne. 
 

V dalším se zástavní právo k obchodnímu podílu řídí § 117a obchodního zákoníku a obecnými 

ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku. 
 

Rozdělení obchodního podílu 

Rozdělení obchodního podílu je se souhlasem valné hromady možné jen při jeho převodu nebo 

přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. 

Jestliže má při rozdělení obchodního podílu vzniknout samostatný obchodní podíl, musí být zachována 

minimální výše vkladu 20.000, Kč (Dvacettisíc korun českých). 

6. Hospodaření společnosti 

1) Společnost vede předepsané účetnictví a evidenci. 

2) Vždy k 31. prosinci běžného roku provede se účetní závěrka, podléhající schválení valnou 

hromadou. Součástí roční účetní závěrky je návrh na rozdělení zisku. 
 

Podíl na zisku a ztrátě 

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

obchodních podílů. 

K výplatě zisku nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu ani ostatních kapitálových fondů 

ani prostředků, které podle obchodního zákoníku, společenské smlouvy nebo stanov mají být použity k 

doplnění těchto fondů. 

V souladu s § 121 obchodního zákoníku valná hromada může uložit společníkům povinnost přispět na 

vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál (dále jen „příplatek“) peněžitým 

plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů. 

 

Rezervní fond 

Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, 

v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % (deset procent) z čistého zisku, ne však 



 

 

 

více než 5 % (pět procent) hodnoty základního kapitálu. Tento fond je společnost povinna ročně 

doplňovat o částku ve výši 5 % (pět procent) z čistého zisku až do dosažení úrovně 10 % (deseti 

procent) základního kapitálu. 

 

O použití rezervního fondu rozhodují jednatelé, nejde li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí 

valné hromadě. 

 

Rezervní fond do výše 10 % (deseti procent) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty 

společnosti. 

7. Orgány společnosti 

1) valná hromada 

2) jednatel 

I. Valná hromada 

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti dle § 125 obchodního 

zákoníku patří: 

a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle § 64 obchodního 

zákoníku, 

b) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i 

mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

c) schvalování stanov a jejich změn, 

d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází li k němu na základě jiných 

právních skutečností (§ 141 obchodního zákoníku), 

e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu 

či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení 

vkladu, 

f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

g) rozhodnutí o udělení a odvolání prokury, tzn. jmenování, odvolání a odměňování prokuristů, 

h) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, je li zřízena, 

i) vyloučení společníka podle § 113 a 121 obchodního zákoníku, 

j) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s 

likvidací, 

k) rozhodování o převodu a nájmu podniku nebo jeho části nebo rozhodnutí o uzavření takové 

smlouvy ovládanou osobou, 

l) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, 

m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 

190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, 

n) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odstavce 2 obchodního zákoníku), 

o) rozhodování o udělení souhlasu k převodu nebo rozdělení obchodního podílu, 

p) rozhodování o udělení souhlasu k zastavení obchodního podílu, 

q) rozhodování o uložení příplatku společníkům, 

r) další otázky, které si k rozhodování valná hromadě vyhradila touto společenskou smlouvou, 

či ze stanov, resp. též otázky které si valná hromada usnesením k rozhodování vyhradí. 

 



 

 

 

2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech 

hlasů. Dle dohody náleží jednotlivým společníkům hlasy takto: 

Kateřina Koláčková - 1 hlas 

Ivona Nevřalová - 1 hlas 

 

3) Společník je oprávněn na jednání valné hromady zúčastnit se osobně či prostřednictvím zmocněnce 

na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady společnosti. 

 

4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou z přítomných hlasů, vyjma: 

a) rozhodování dle ustanovení „za desáté“ oddílu I odstavce 1) písmene c), d) a e) této 

společenské smlouvy a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, které vyžaduje souhlasu 

alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, 

b) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv pouze 

některých společníků, které vyžaduje vedle souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů 

společníků i souhlasu těchto společníků, 

c) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv všech 

společníků, které vyžaduje souhlasu všech společníků, 

d) rozhodování dle ustanovení „za desáté“ oddílu I odstavce 1) písmene m) této společenské 

smlouvy, které vyžaduje souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny všech hlasů společníků, 

e) rozhodování o snížení základního kapitálu tak, že se snižují vklady společníků 

nerovnoměrně, které vyžaduje souhlas všech společníků. 

 

5) Společník nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených § 127 odstavci 5) 

obchodního zákoníku. 

 

6) Společníci, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou za podmínek uvedených v § 127 

odstavci 7) obchodního zákoníku projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i 

mimo valnou hromadu. 

 

7) Valnou hromadu svolává jednatel společnosti nejméně jedenkrát za rok. Valná hromada, která 

schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního 

období. 

  

8) Termín a program valné hromady se oznámí jednatel společníkům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů přede 

dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem na adresu společníků 

uvedenou ve společenské smlouvě nebo předanou společníku osobně proti jeho podpisu. V souladu s § 

129 odstavcem 1) obchodního zákoníku se společník může vzdát práva na včasné svolání valné 

hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví tato společenská smlouva. 

 

9) Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Sčítání hlasů provádí předsedající. V souladu s 

§ 129 odstavcem 4 obchodního zákoníku musí být o jednání valné hromady vyhotoven zápis. 

 

10) Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. Pro tato rozhodnutí a jejich režim 

přiměřeně platí ustanovení § l30 obchodního zákoníku. 

II. Jednatelé 



 

 

 

1) Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti a jménem společnosti jednají v plném rozsahu 

předmětu její činnosti samostatně. 

 

2) Podepisování za společnost provádí jednatel tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 

 

3) Jednatel je jmenován valnou hromadou na období pěti let. 

 

4) Jestliže jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí 

valná hromada na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do tří měsíců zvolit nového jednatele. 

Funkce jednatele zaniká volbou nového jednatele, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení 

jeho funkčního období. 

5) Vztah mezi společností a jednatelem společnosti nebo společníkem při zařizování záležitostí 

společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, 

byla li uzavřena, nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem 

osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou 

hromadou. 

 

6) Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch jednatele, na které neplyne právo z právního předpisu 

nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je li přiznáno ve 

smlouvě o výkonu funkce. 

 

7) Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními 

předpisy a společenskou smlouvou. 

 

8) Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o 

důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti 

způsobit škodu. 

 

9) Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. 

Jednatelé společnosti jsou: 

Ivona Nevřalová, 12. 3. 1989, Příčná 392, 500 02 Zlín, RČ 892312/3768 

 

Zákaz konkurence 

1. Jednatel nesmí: 

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se 

společností do obchodních vztahů, 

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 

c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako 

ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, 

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné 

právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. 

2. Porušení odstavce 1) tohoto ustanovení má důsledky stanovené v § 65 obchodního zákoníku. 

8. Zvýšení a snížení základního kapitálu 

1) O zvýšení či snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. 



 

 

 

 

2) Zvýšení základního kapitálu 

a) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu novými peněžitými vklady přípustné, jen když 

dosavadní peněžité vklady jsou již zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými 

vklady je přípustné již před tímto splacením. Valná hromada může též dle § 144 obchodního 

zákoníku rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, 

mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou 

podle zákona účelově vázány. 

b) Zvyšuje li se základní kapitál peněžitými vklady, mají společníci přednostní právo k účasti 

na zvýšení základního kapitálu, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu, který jsou oprávněni 

převzít v poměru podle výše jejich obchodních podílů. 

c) Nevyužijí li společníci přednostního práva ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděli 

o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nebo jestliže se přednostního práva 

vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Se 

souhlasem valné hromady může převzít závazek ke zvýšení vkladu až do výše navrženého 

zvýšení základního kapitálu též kterýkoliv společník. 

d) Nebudou li převzaty závazky ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu ve lhůtě určené 

rozhodnutím valné hromady nebo zamítne li soud návrh na zápis zvýšení základního kapitálu 

do obchodního rejstříku, je zvýšení základního kapitálu neúčinné. 

e) Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným prohlášením, jehož 

náležitosti jsou stanoveny v § 143 odstavci 6 obchodního zákoníku. 

f) Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. 

 

3) Snížení základního kapitálu 

a) Při snížení základního kapitálu společnosti se nesmí snížit výše základního kapitálu a výše 

vkladu každého společníka pod částku stanovenou v § 108 odstavci 1 a § 109 odstavci 1 

obchodního zákoníku. 

b) Při snížení základního kapitálu společnosti postupuje společnost způsobem stanoveným v 

ustanovení § 146 a § l47 obchodního zákoníku. 

c) Snížení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. 

 

Zánik účasti společníka ve společnosti 

1) Zrušení účasti společníka soudem 

a) Společník nemůže ze společnosti vystoupit, může se však navrhnout, aby soud zrušil jeho 

účast ve společnosti, nelze li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. 

b) Prohlášení konkursu na majetek společníka nebo pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí 

postižením podílu společníka ve společnosti nebo vydání exekučního příkazu k postižení podílu 

společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce má stejné účinky jako 

zrušení jeho účasti ve společnosti soudem. 

 

2) Vyloučení společníka 

a) Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který je v prodlení se splacením 

vkladu nebo který závažným způsobem porušuje své povinnosti, přesto že k plnění těchto 

povinností byl vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. 

 

3) Dohoda o ukončení účasti 

a) Účast společníka ve společnosti může skončit i písemnou dohodou všech společníků. 



 

 

 

 

Vypořádání zaniklé účasti 

1) Jestliže přešel obchodní podíl na společnost, vzniká společníku, jehož účast ve společnosti zanikla, 

nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. 

 

2) Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního 

kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti 

společníka ve společnosti. 

 

3) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud se společnost se společníkem, jehož účast zanikla, 

nedohodne jinak. 

 

4) Společnost je povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu poté, co splnila povinnosti 

podle § 113 odst. 5 nebo 6, jestliže byl splacen vklad společníka. Není li v době splnění povinnosti 

podle § 113 odst. 5 nebo 6 vklad společníka splacen, je společnost povinna vyplatit vypořádací podíl 

bez zbytečného odkladu po splacení tohoto vkladu. 

 

Zrušení a likvidace společnosti 

1) Společnost se zrušuje: 

a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí bylo přijato, dochází li ke zrušení společnosti s likvidací, 

b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí 

nabude právní moci, 

c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v 

důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo 

toto rozhodnutí přijato, 

d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že 

majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, 

e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 

 

2) Při zrušení společnosti postupují orgány společnosti podle příslušných ustanovení obchodního 

zákoníku likvidaci upravujících. 

 

Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém zůstatku, 

který vyplynul z likvidace (tzn. na likvidačním zůstatku). Tento podíl se určuje poměrem obchodních 

podílů. 

9. Závěrečná ustanovení 

Pro právní poměry společenskou smlouvou výslovně neupravené sjednávají si společníci použití 

právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku. 

 

Kateřina Koláčková 

 

Ivona Nevřalová      dne:           26.10. 2011    

 

 

Podpisy všech výše uvedených společníků byly notářsky ověřeny. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 7: 

 

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 
PRÁVNICKÁ OSOBA 

 

 

 

podací razítko 

ČÁST A – PODNIKATEL 
01 Podnikatel 
a) Obchodní firma / název právnické osoby 

*)
 

Schola LINGUIS, s.r.o. 
b) právní forma c) identifikační číslo 

Společnost s ručením omezeným  

02 Sídlo 

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

Kosmonautů  9 1215 73601 

e) název obce Havířov f) část obce Bludovice 

g) okres Havířov h) stát ČR 

03 Předmět podnikání (u živnosti volné vyznačte čísla oborů činnosti ze seznamu) - ve smyslu § 45 resp. 
§ 50 živnostenského zákona ohlašuji, respektive žádám o koncesi pro předmět podnikání 

a) Pořadové číslo 72.  
b) datum vzniku živnostenského oprávnění c) datum zahájení provozování živnosti 

1. 1. 2012 1. 1. 2012 

d) datum ukončení provozování živnosti 
1) na dobu neurčitou 

04 Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu 
a) Titul b) jméno c) příjmení d) titul 

 Ivone Nevřalová Ing. 
e) státní občanství f) datum narození g) rodné číslo 

ČR 12.3.1989 892312/3768 

05 Bydliště / pobyt
*)
 člena statutárního orgánu na území ČR 

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

Příčná 392  500 02 

e) název obce Zlín f) část obce Zlín 

g) okres Zlín h) stát ČR 

06 Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu 
a) Titul b) jméno c) příjmení d) titul 

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

   

07 Bydliště / pobyt
*)
 člena statutárního orgánu na území ČR 

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

Komenského 1  736 01 

e) název obce Havířov f) část obce Havířov 

g) okres Havířov h) stát ČR 

08 Odpovědný zástupce 
a) Titul b) jméno c) příjmení d) titul 

 Kateřina Koláčková  
e) státní občanství f) rodné příjmení g) datum narození h) rodné číslo 

ČR Koláčková 16.4.1988 881416/3652 

i) místo narození j) okres k) stát l) pohlaví
 2)

 

Havířov Havířov ČR žena 
*)
 

 
 
 
 
 
09 Bydliště odpovědného zástupce 

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

Domácí 2 112 110 00 

e) název obce Havířov f) část obce Havířov 



 

 

 

g) okres Havířov h) stát ČR 

 
10 Pobyt odpovědného zástupce na území ČR (pro zahraniční osoby) 
a) název ulice b) číslo popisné c) číslo orientační d) PSČ 

    

e) název obce  f) část obce  

 

1) vyplní se, pokud PO zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou 
2) vyplní se u cizího státního příslušníka, který nemá přiděleno 
rodné číslo 

*) nehodící se škrtněte 

 

 

 

 

11 Datum ustanovení do funkce odpovědného zástupce 1. 1. 2012 

12 Ustanovení odpovědného zástupce pro předměty podnikání (pořad. číslo předmětu podnikání) 

1/72      

13 Provozovna 
a) název ulice b) číslo popisné c) číslo orientační d) PSČ 

Hlavní třída  246 31a 736 01 

e) název obce Havířov f) část obce Havířov g) okres Havířov 

h) název provozovny Schola LINGUIS i) umístění provozovny 2. patro 

j) datum zahájení provozování živnosti 1. 1. 2012 k) provozovna podléhající kolaudaci ANO
*)
 

l) předměty podnikání provozované v provozovně dle poř.čísla/u živnosti volné číslo oboru 1/72 

ČÁST B - DAŇOVÁ REGISTRACE 

- přihlašuji se ve smyslu § 33 o správě daní a poplatků k registraci u FÚ v Havířov+ CEFIF 

a) k dani z příjmů právnických osob X b) k dani z přidané hodnoty (přihláška k DPH) Ne 

c) k dani z nemovitosti nepovinné d) k dani silniční ode dne nepovinné 

e) k dani z příjmů jako plátci 

1) daně z příjmů ze závislé 
činnosti a funkčních požitků ode dne nepovinné 
2) daně z příjmů vybírané 
srážkou podle zvláštní sazby 
daně ode dne nepovinné 

3) zajišťující daň z příjmů ode dne nepovinné 

f) zastupování v daňových záležitostech: smluvní zástupce  NE
*)
 

g) čísla účtu u bank, spořitelních a úvěrních družstev, na nichž mám soustředěny prostředky z podnikatelské činnosti 

Účet v ČR - číslo účtu / směrový (identifikační) kód měna, ve které je 
účet veden vlastníkem účtu je daňový 

123456789/1111 CZK subjekt ANO*)
 

Účet vedený v zahraničí - IBAN 

 

h) zahraniční daňové identifikační číslo, stát i) právní předchůdce - daňové identifikační číslo 

 CZ 

j) obchodní firma / právní forma s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ČÁST C - OZNÁMENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA 

- oznamuji ve smyslu zákona o zaměstnanosti volné pracovní místo / obsazené pracovní místo *) ÚP v  
a) místo výkonu práce b) název profese c) dle KZAM d) vznik/obsazenost

*)
 ke dni 

    
e) pracovněprávní vztah na dobu f) pracovní doba g) počet míst h) výše mzdy 

    

i) požadované vzdělání, praxe  j) zveřejňovat NE*) 

k) kontaktní osoba na pracovišti l) poznámky, nabízené výhody, speciální požadavky apod. 

  

 
 
 
ČÁST D - VYBERTE PROVÁDĚNÉ ÚKONY V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH 

a) živnostenský úřad počet příloh b) pro finanční úřad počet příloh c)pro úřad práce počet příloh 

X 3     

ČÁST E - ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ 

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

Kosmonautů  9 1215 736 01 

e) název obce Havířov g) okres Karviná 

ČÁST F - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

a) telefon 59 685 43 21 b) fax  c) e-mail 
info@scholalingus.cz 

 

jméno a příjmení ohlašovatele/žadatele jméno a příjmení ohlašovatele/žadatele 

Ivona Nevřalová 
podpis ohlašovatele / žadatele 

Ivona Nevřalová  

vztah k právnické osobě vztah k právnické osobě 

jednatelka   

V Havířově dne 1. 12. 2011 
*) nehodící se škrtněte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 8 
 

Čestné  prohlášení a  podpisový  vzor  jednatele  

 

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

LINGUIS, s.r.o., se sídlem v Havířově, Kosmonautů 9/1215 příslušnými ustanoveními obchodního 

zákoníku a společenské smlouvy o založení společnosti. 

    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. 

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

jednatel jménem společnosti podepisovat. 

 

 

V  Havířově   dne:   5.12. 2011  

 ______________________________ 

            jednatel   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 9: 

Čestné prohlášení správce vkladu 
Já, Kateřina Koláčková, prohlašuji, že zakladatelé a společníci společnosti  

 

 

Schola LINGUIS, s.r.o. 

Kosmonautů 9/1215 

736 01 Havířov 

  

 

a to:  

 

Kateřina Koláčková, 16. 4. 1988, Komenského 1, 736 01 Havířov, RČ 881416/3652 

Ivona Nevřalová, 12. 3. 1989, Příčná 392, 500 02 Zlín, RČ 892312/3768, 

 
že dne 9. 1. 2012 byly vklady společníků ve výši 50 % splaceny tak, jak je uvedeno ve společenské 

smlouvě. Vklady byly splaceny následovně:  

 

Správce vkladu převedl hotovost na účet v ČSOB ve výši 60 000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých), 

nepeněžitý vklad oceněný soudním znalcem ve výši 40 000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých)  

 

IČ zatím nepřiděleno. 

 

 

V Havířově dne:  5. 12. 2011 

 

 

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

Kateřina Koláčková 
      správce vkladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 10: 

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů  
do obchodního rejstříku 

 

 

I. 

REJSTŘÍKOVÝ SOUD 

 

1 Adresa rejstříkového soudu    

Krajský/městský soud v Ostravě    

Ulice Havlíčkovo nábřeží 34    

Číslo domu 1835 PSČ 728 81    

 

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 

Ivona Nevřalová Zlín Příčná  392 500 02 

Kateřina Koláčková Havířov Hlavní  9 736 01 

     

     

     

     

     

     



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: 1.1.2012 

  

Schola LINGUIS, s.r.o. 

 

 

11 Cizojazyčný název Zapsat ke dni:  
   

12 Adresa sídla Zapsat ke dni:  

Obec Havířov  

Část obce Bludovice  

Ulice Kosmonautů 9  

Číslo domu 1215  

PSČ 736 01  

Stát ČR  

13 Identifikační číslo Zapsat ke dni: 
 

   

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

14 Doplňující text za právní formu Zapsat ke dni:  
   

  



 

 

 

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

15 Předměty podnikání  Zapsat ke dni:  

  

Věda, výzkum, vzdělání, výuka:  

Mimoškolní výchova a vzdělávání, 

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Předměty činnosti  Zapsat ke dni:  

  

„VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY 

NEUVEDENÉ V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 

ŽIVNOSTENKÉHO ZÁKONA“ dle přílohy 

č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., obor 

podnikání „Mimoškolní výchova a 

vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 

lektorské činnosti”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán  

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

Funkce jednatel  

Titul Ing.  

Jméno Ivona  

Příjmení Nevřalová  

Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 

datum narození 
892312/3768  

18 Adresa bydliště 

Obec Zlín  
Část obce Zlín  
Ulice Příčná  

Číslo domu 392  

PSČ 500 02  

Stát ČR  

19 Den vzniku 
funkce 

Dnem zápisu do rejstříku  

20 Den zániku 
funkce 

  

21 Doplňující text 

  

 

Jednatel jedná samostatně 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Společníci  

44 Společník - fyzická osoba Zapsat ke dni: Zápisem do OR 

Titul   

Jméno Kateřina  

Příjmení Koláčková  

Titul za jménem   
Rodné číslo nebo 

datum narození 
881416/3652  

45 Adresa bydliště 

Obec Havířov  

Část obce Město  
Ulice Komenského  
Číslo domu 1 

PSČ 736 01 

Stát ČR  



 

 

 

 

46 Výše vkladu 100 000  

47 Rozsah 
splacení 

50%  

48 Výše obchodního 

podílu 
50% 

 

 

 

 

 

49 Zástavní právo 

k obchodnímu 

podílu 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Doplňující text 

   

   

44b) Společník - fyzická osoba                                      Zapsat ke dni: Zápisem do OR 

Titul Ing  

Jméno Ivona  

Příjmení Nevřalová  

Titul za jménem   

Rodné číslo nebo 

datum narození 

892312/3768  

45b) Adresa bydliště 

Obec Zlín  

Část obce Město  

Ulice Příčná 

Číslo domu 392 

PSČ 500 02 

Stát ČR  

46b) Výše vkladu 100 000  

47b) Rozsah 
splacení 

50%  

48b) Výše 

obchodního 

podílu 

50% 

 

 

 

 

 

49b) Zástavní právo   



 

 

 

 

k obchodnímu 

podílu 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Základní kapitál  Zapsat ke dni:  

73 Základní 
kapitál 

200 000  

74 Rozsah splacení 

základního 

kapitálu 

50%  

75 Doplňující text k základnímu kapitálu 

 Ivona Nevřalová:  

 

30 000,- Kč v peněžitých prostředních 

20 000,- Kč nepeněžitý vklad (tvořen 2 notebooky) 

oceněný soudním znalcem 

 

 

Kateřina Koláčková: 

 

30 000,- Kč v peněžitých prostředních 

20 000,- Kč nepeněžitý vklad (tvořen tiskárnou) 

oceněný soudním znalcem 

 

 

Soudní znalci 

Evidenční číslo a krajský soud: 

Spr 348891, Ostrava 

Ing. Pavel Nový 

Tel: 722 123 245 

 

  



 

 

 

 

V. 

PŘÍLOHY 

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

 
Pořadové 

číslo 
Předkládaná listina 

Počet vyhotovení 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Společenská smlouva 

 

Nájemní smlouva 

 

Výpis z živnostenského rejstříku 

 

Čestné prohlášení jednatele a podpisový vzor 

 

Prohlášení správce vkladu 

 

Výpis z rejstříku trestů jednatele  

 

Výpis z katastru nemovitostí 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

VI. 

DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

xxx 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 

Ivona Nevřalová   

Kateřina Koláčková   

   

   

   

   

 

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 Ostravě dne 6.12. 2011 

 



 

 

 

 

Příloha 11 

Smlouva o nájmu nebytových prostor 

uzavřená níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 663 a násl.zákona č.40/1964 Sb., 

Občanského zákoníku a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, 

mezi těmito smluvními stranami: 

Pronajímatel:   Petr Nový, trvale bytem Hlavní 9/12b , r.č. 12345678/5555, 

Nájemce:   Schola LINGUIS,  

Sídlo:    Kosmonautů 9/1215, 736 01, Havířov, 

Místo podnikání:  Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov - Město , 

Jednající:  Ivona Nevřalová 

článek I. – Vlastník nemovitosti 

Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem domu č.p. 622, stavební parcely č. kat. 

3123  katastrální území Havířov - Město, což dokládá výpisem z katastru nemovitostí v 

příloze této smlouvy. 

 

článek II. – Předmět nájmu 

Předmětem této smlouvy o nájmu nebytových prostor je pronájem nebytových prostor o 

výměře  20  m2 v domě č.p. 622, který je zapsán na listu vlastnictví č. 2987 vedeném 

Katastrálním úřadem města Havířov pro katastrálním území Havířov - Město, obec Havířov 

(dále jen „prostor“). 

Prostor je vyznačeny v příloze této smlouvy. 

Pronajímatel přenechává prostor k užívání nájemci. 

Pronajímatel prohlašuje, že prostor je způsobilý k účelu nájmu uvedenému v článku III. této 

smlouvy. 

článek III. – Účel nájmu 

Účelem nájmu prostor je provozování živnosti „VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY 

NEUVEDENÉ V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENKÉHO ZÁKONA“ dle přílohy č. 4 k 

zákonu č. 455/1991 Sb., obor podnikání „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti”. 

článek IV. – Výše, splatnost nájemného a způsob jeho úhrady 

Nájemné je stanoveno smluvními stranami na 30 000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) 

měsíčně. 

Nájemné je splatno na základě pronajímateli vystavené a nájemci zaslané faktury, a to 

měsíčně vždy nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce na účet pronajímatele. 



 

 

 

 

článek V. – Doba nájmu a možnost ukončení  

Tato smlouva se sjednává ode dne podpisu na dobu neurčitou. 

Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět při dodržení tříměsíční 

výpovědní doby (tzv. obecná výpovědní doba) počínající plynout od prvého dne následujícího 

kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé straně. Kromě obecné výpovědní 

doby je nájemce oprávněn tuto smlouvu vypovědět při zachování dvouměsíční výpovědní 

lhůty pouze v případech uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Sb. 

článek  VI. – Závěr 

Práva a povinnosti obou smluvních stran z této smlouvy vyplývající se řídí zákonem č. 

116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů, pokud 

není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

Případné změny či doplňky této smlouvy o nájmu nebytových prostor mohou být provedeny 

pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich 

svobodné vůle, na čehož důkaz připojují svoje podpisy. 

Tato smlouva o nájmu je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží pronajímatel a tři 

nájemce. 

V …Havířově…… dne …10.12. 2011 

 

Pronajímatel :  Petr Nový 

podpis 

Nájemce:  Ing. Ivona Nevřalolvá 

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

Příloha 12 

SMLOUVA O SDRUŽENÍ 
uzavřená v souladu s ust. § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany: 
 

Ivona Nevřalová 
R.č.   123456/7890 

bytem   Nerudova 12; Zlín 

 

Kateřina Koláčková 
R.č.   012345/6789 

bytem   Hlavní 9; Havířov 

 

(dále jen „účastníci sdružení“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 829 a násl. zákona č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o sdružení (dále jen 

„smlouva“): 

 

Článek I. 

Název sdružení 

 
1.1. Účastníci sdružení se dohodli, že při výkonu společné činnosti budou užívat společný  název 

Sdružení jazyková škola Schola Linguis. 

 

 

Článek II. 

Účel sdružení 

 

2.1. Účelem sdružení je založení jazykové školy Schola Linguis (dále jen „činnost“). 

 

2.2. Činnosti sdružení jsou rozděleny následovně: 

 Ivona Nevřalová - účetní, 

 Kateřina Koláčková – lektor, administrativa 

 

Článek III. 

Sídlo sdružení 

 

3.1. Sídlem sdružení je Kosmonautů 9/1215, Havířov – Bludovice, 736 01 

 

 

Článek IV. 

Vklady do sdružení 

 

4.1. Účastníci sdružení se dohodli na poskytnutí následujících vkladů: 

 Ivona Nevřalová – nepeněžní vklad ( 2 notebooky) oceněný soudním znalcem ve výši 

20 000 Kč a peněžitý vklad ve výši  



 

 

 

 

30 000 Kč  

 Kateřina Koláčková – nepeněžní vklad (tiskárna) oceněný soudním znalcem ve výši 

20 000 Kč a peněžitý vklad ve výši 30 000 Kč 

 

4.2. Peněžité vklady specifikované v čl. 4.1. shora jsou účastníci sdružení povinni uhradit 

 do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy všemi účastníky sdružení na bankovní účet 

 sdružení uvedený v čl. V. této smlouvy. 

 

 

Článek V. 

Účet sdružení 

 

5.1. Účastníci sdružení se dohodli, že budou shromažďovat peněžní prostředky na jednom 

bankovním účtu vedeném u ČSOB, se sídlem v Praze 5. Účet u tohoto  peněžního 

ústavu zřídí Kateřina Koláčková a zajistí zřízení podpisového práva všem účastníkům 

 sdružení. Správcem všech finančních prostředků na účtu sdružení se pověřuje Kateřina 

Koláčková. Z účtu sdružení budou hrazeny platby, které se týkají společné činnosti 

účastníků  sdružení. Zrušit účet mohou pouze všichni účastníci sdružení po 

vzájemné dohodě. 

 

 

Článek VI. 

Vznik a trvání sdružení 

 

6.1. Sdružení vzniká okamžikem podpisu této smlouvy všemi účastníky sdružení. 

 

6.2. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou. 

 

 

Článek VII. 

Podíl účastníka sdružení 

 
7.1. Účastníci sdružení si rozdělí příjmy i výdaje popř. výnosy a náklady, zisk nebo ztrátu 

 rovným dílem. Tento podíl může být změněn pouze písemnou dohodou všech  účastníků. 

V případě zisku se jedná o nezdaněný zisk, který si musí každý z účastníků ve svém daňovém 

přiznání zdanit sám. V případě, že některý z účastníků sdružení se nebude moci účastnit na 

společné činnosti po dobu delší než šesti měsíců, podíl na příjmech a výdajích popř. výnosech 

a nákladech, zisku a ztrátě se bude určovat podle počtu odpracovaných dní. 

Článek VIII. 

Vedení účetnictví 

8.1. Účastníci sdružení se dohodli, že účetnictví sdružení povede Ivona Nevřalová. 

Článek IX. 

Vyřizování záležitostí sdružení 



 

 

 

 

9.1. Běžné záležitosti sdružení může vyřizovat každý z účastníků sdružení. Každý  z účastníků 

sdružení je povinen informovat o těchto záležitostech ostatní účastníky.  Souhlasu všech účastníků je 

potřeba u záležitostí, které nejsou běžné. Jedná se  zejména o: 

 přistoupení, vyloučení nebo vystoupení některého z účastníků sdružení, 

 přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, 

 přijetí nebo propuštění zaměstnanců sdružení, změna platů a odměn zaměstnanců, 

 nákup a prodej věcí v pořizovací ceně přesahující cenu 20 000,- Kč, 

 nakládání s prostředky (peněžními i nepeněžními) v hodnotě převyšující 20 000,- Kč, 

 nakládání s pohledávkami nebo závazky v hodnotě převyšující 20 000,- Kč, 

 sjednání nájmu nebo podnájmu nebytových prostor, motorového vozidla a jiných věcí 

cizích nebo poskytnutých jako vklad do sdružení, 

 uzavření obchodních smluv nad 20 000 Kč, 

 další záležitosti, které se mohou značně dotknout zájmů některého z účastníků. 

 

9.2. Každý ze společníků je oprávněn požadovat vysvětlení jakékoli činnosti, která se 

 vztahuje ke společné činnosti. 

 

Článek X. 

Zákaz konkurence 

 
10.1. Účastník sdružení nesmí vykonávat činnost, která je předmětem sdružení, a to ani jako 

společník právnické osoby nebo účastník jiného sdružení. V případě porušení tohoto 

 zákazu je povinen účastník převést zakázky, které nebyly sjednány ve prospěch sdružení, nebo 

zisk z nich na sdružení. 

Článek XI. 

Přistoupení, vyloučení a vystoupení účastníka sdružení 

11.1. Přistoupit ke sdružení může každý další účastník pouze se souhlasem všech stávajících 

účastníků sdružení, a to formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě. Podmínkou 

pro přijetí nového účastníka je jeho písemné prohlášení, že bez výhrad přistupuje k této 

smlouvě o sdružení. 

11.2. Vyloučit účastníka sdružení lze, pokud podstatným způsobem poruší některou  z povinností 

uvedených v této smlouvě nebo v zákoně, a to vždy po dohodě ostatních  účastníků sdružení. 

11.3. Vystoupit ze sdružení může účastník na základě písemné dohody se všemi účastníky 

 sdružení nebo na základě písemné výpovědi. Před vystoupením účastníka ze sdružení dojde 

k určení hospodářského výsledku sdružení. Vystupujícímu společníkovi náleží  rovný díl 



 

 

 

 

případného zisku sdružení. V případě ztráty je vystupující účastník sdružení povinen vyrovnat 

svůj podíl na této ztrátě. 

 

Článek XII. 

Zánik sdružení 

 
12.1. Sdružení zaniká: 

 písemnou dohodou všech účastníků sdružení, 

 písemnou výpovědí, kterou podá předposlední účastník sdružení, 

 smrtí předposledního účastníka. 

 

 

Článek XIII. 

Vyúčtování hospodaření sdružení 

 
13.1. Příjmy a výdaje, zisk nebo ztráta se vyúčtují průběžně vždy k desátému dni  následujícího 

měsíce po skončení kalendářního pololetí. 

13.2. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku provede Ivona  

            Nevřalová uzavření účetnictví za daný kalendářní rok. Účelem tohoto uzavření je  

            zjištění hospodářského výsledku sdružení. Tento hospodářský výsledek se rozdělí  

            rovným poměrem mezi všechny účastníky sdružení. 

Článek XIV. 

Vypořádání majetku 

 
14.1. Vypořádání majetku při vyloučení, vystoupení účastníka nebo při zrušení sdružení se 

 provádí podle § 839 až 841 občanského zákoníku. 

14.2. Po zrušení společnosti se provede vypořádání majetku nejpozději ode dne ukončení 

 činnosti. 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

15.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

 občanského zákoníku. 

 



 

 

 

 

15.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 

 podepsanými všemi účastníky sdružení.  

 

15.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

 stranami. 

 

15.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý z 

 účastníků sdružení. 

 

15.5. Účastníci sdružení prohlašují, že si smlouvu přečetli, že rozumí jejímu obsahu, a že ji 

 nepodepsali v tísni či za jiných nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

V Havířově dne 11.11. 2011         V Havířově dne 11.11. 2011 

 

 

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

Kateřina Koláčková     Ivona Nevřalová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


