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Příloha č. 1 – společenská smlouva 

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným 
dle zákona č. 513/91 Sb. pro společné provozování podnikatelské činnosti pod obchodním jménem  
Níţe uvedeného dne, měsíce a roku se zakladatelé:  
 
Jiří Hlaváč, bytem Sokolská 2380/67, 702 00 Ostrava, nar. 17. 6. 1988 a  
Pavel Srniček, bytem Slezská 6, 735 81 Bohumín, nar. 10. 3.1968  
 
dohodli o založení společnosti s ručením omezeným.  
 
Článek I. 
 
Obchodní název, sídlo  
1. Obchodní název společnosti: Brankářská fotbalová akademie, s.r.o.  
2. Sídlo společnosti: Výstavní 1928/9 702 00 Moravská Ostrava 
 
Článek II.  
 
Předmět podnikatelské činnosti  
Předmětem podnikání společnosti je: provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 
organizování sportovní činnosti a velkoobchod a maloobchod. 
  
Článek III.  
 
Základní jmění, obchodní podíly  
1. Hodnota základního jmění společnosti je 200 000 Kč (slovy dvěstětisíc korun českých).  
2. Vklady společníků:  

 Jiří Hlaváč   100 000Kč  

 Pavel Srniček  100 000 Kč  
3. Zakladatelé se zavazují splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 
rejstříku 100% svých vkladů, a to u peněţního ústavu 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 Jiří Hlaváč  
6. Kaţdý společník můţe 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, ţe jednatel připojí svůj podpis k vytištěnému nebo 
napsanému obchodnímu názvu společnosti.  
 
Článek V.  
 
Orgány společnosti  
1. Valná hromada:  
1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena všemi společníky 
společnosti.  

2. Valná hromada jmenuje jednoho nebo více jednatelů, přičemţ jim upraví způsob jednání a jejich 
pravomoci. 

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

4. Do působnosti valné hromady přísluší vše podle ustanovení obchodního zákoníku.  

5. Valná hromada si můţe vyhradit právo rozhodovat o otázkách, které jinak náleţí do pravomoci 
jiných orgánů společnosti.  



 
 

6. Kaţdý společník má jeden hlas za kaţdých 100 % svého obchodního podílu.  

7. Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu jednání jednatel a to tak, aby 
pozvánka byla doručena alespoň 15 dnů předem.  

8. Usnesení valné hromady můţe být ve výjimečných případech nahrazeno písemným 
prohlášením všech společníků, ţe se zamýšleným rozhodnutím souhlasí. Takovéto rozhodnutí 
musí být pojato do zápisu na nejbliţší valné hromadě. Tento reţim se nevztahuje pro rozhodnutí 
valné hromady, pro které je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů 
společníků.  

9. Valná hromada můţe rozhodnout o vytvoření dalších orgánů.  
2. Jednatel zejména:  
1. rozhoduje o konkrétních záměrech společnosti, navrhuje koncepci rozvoje a zásady 
hospodaření společnosti, včetně tvorby a vyuţití fondů společnosti  

2. zabezpečuje vypracování roční účetní závěrky a navrhuje rozdělení zisku nebo ztráty  

3. zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih, svolávání řádných a mimořádných zasedání 
valné hromady. Mimořádnou schůzi valné hromady jsou povinni svolat, jestliţe zjistí, ţe společnost 
ztratila jednu třetinu základního jmění, je-li společnost platebně neschopna po dobu delší neţ tři 
měsíce nebo poţádají-li o to písemně společníci, jejichţ obchodní podíl tvoří nejméně 10% 
základního jmění společnosti.  
4. Jednatele jmenuje valná hromada a stanovuje jeho/jejich vzájemné působení a dělbu pravomoci 
a odpovědnosti. Jednatel je řídící a statutární orgán společnosti, jenţ zajišťuje provádění 
podnikatelské činnosti, organizuje práci společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva.  

5. Jednatel zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady, pravidelně jí podávají zprávy 
o činnosti společnosti a odpovídají 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 aţ do doby, kdy rezervní fond dosáhne 10% základního jmění.  

2. Účetní závěrka se provádí jednou ročně k 30.6. příslušného roku s tím, ţe bude předloţena 
valné hromadě do 30.9. následujícího roku. Roční závěrka schválená valnou hromadou je 
podkladem pro její rozhodnutí o pouţití čistého zisku společnosti.  

3. Obchodní rok společnosti je mezi 1.7. a 30.6.  
 
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 Ostravě dne 1. 9. 2011  
 
............................  
Jiří Hlaváč 
 
V Ostravě dne 1. 9. 2011  
 
............................  
Pavel Srniček 

  



 
 

Příloha č. 2 – prohlášení správce vkladu 

Prohlášení správce vkladů o splacení vkladů jednotlivými společníky 
ve smyslu ustanovení § 60 odst. 4 obchodního zákoníku 

 

Obchodní společnost: ____________________ 
se sídlem __________________________________________  
 

Správce vkladů:____________________________ 
dat.nar. ________________________________  
bytem ________________________________  
 

Správce vkladů prohlašuje, ţe:  

Společník _______________________ sloţil před zápisem společnosti do 

obchodního rejstříku na bankovní účet číslo_________________ vedený u 

_________________ na základní kapitál společnosti 100% svého peněţitého 

vkladu, tj. částku ve výši __________ Kč  

Společník _______________________ sloţil před zápisem společnosti do 

obchodního rejstříku na bankovní účet číslo_________________ vedený u 

_________________ na základní kapitál společnosti 100% svého peněţitého 

vkladu, tj. částku ve výši __________ Kč  

 

 

 

V ____________________ dne_____________________ 

 

 

________________________________  
Správce vkladů  



 
 

Příloha č. 3 – čestné prohlášení jednatelů 

Čestné prohlášení jednatele o splnění podmínek pro výkon funkce 
jednatele společnosti 

Čestné prohlášení jednatele společnosti s ručením omezeným ………………… o 
splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti  

   
Já, níţe podepsaný ……………., r.č. ……………., bytem …………………., 
jednatel společnosti ………………, s. r. o., sídlem …………………., 

  
prohlašuji, 

  
ţe splňuji v souladu s ust. § 135 odst. 2 a § 194 odst. 7 obchodního zákoníku v 
platném znění podmínky pro výkon funkce jednatele společnosti, a to všeobecné 
podmínky provozování ţivnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, 
kdy zejména jsem osobou bezúhonnou a nemám vůči územním finančním 
orgánům státu ţádné daňové nedoplatky, není u mě dána ţádná překáţka 
provozování ţivnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, kdy na můj 
majetek nebyl prohlášen ani ukončen konkurs, rovněţ nedošlo k nucenému 
vyrovnání, a to ani opětovnému a nebylo navrţeno prohlášení konkursu, který 
však by byl zamítnut pro nedostatek majetku postačující alespoň k úhradě nákladů 
řízení. 

  
Dále prohlašuji, ţe u mě nenastala překáţka dle § 31a odst. 1 obchodního 
zákoníku, kdyţ jsem nevykonával funkci statutárního orgánu, či člena statutárního 
orgánu nebo jiného orgánu v právnické osobě, na jejíţ majetek byl prohlášen 
konkurs. 

  
Své shora uvedené prohlášení prokazuji výpisem z trestního rejstříku. 

  
V …...................…. dne ……………… 

  
Úředně ověřený podpis: 

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

 

  



 
 

Příloha č. 4 – jednotný registrační formulář  

 



 
 

 
  



 
 

Příloha č. 5 – návrh na zápis do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis do OR 
 

Navrhovatelé:  
Jiří Hlaváč, r. č.: 880617/XXXX, bytem: Sokolská 67, 702 00Ostrava, jednatel  
Přílohy:  

 Společenská smlouva (2x),  

 Smlouva o nájmu nebytových prostor,  

 Prohlášení správce vkladu,  

 Ţivnostenský list (2x),  

 Výpis z rejstříku trestů jednatele,  

 Čestné prohlášení jednatele,  

 Zápis z ustavující valné hromady ze dne 1. 4. 2012.  
 

Dne 1. 4. 2012 byla níţe uvedenými společníky zaloţena společnost s 

ručením omezeným Brankářská fotbalová akademie, s.r.o. se sídlem Výstavní 

1928/9 702 00 Moravská Ostrava. Jako jednatel společnosti navrhuji, aby byl 

rejstříkový soud v Ostravě povolil tento zápis:  

 

Firma: Brankářská fotbalová akademie, s.r.o. 
Sídlo: Výstavní 1928/9 702 00 Moravská Ostrava. 
Předmět podnikání:  

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 

sportovní činnosti  

 velkoobchod a maloobchod  

 
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Společníci:  
Jiří Hlaváč, r. č.:880617/XXXX, bytem: Sokolská 67, 702 00Ostrava, 

Pavel Srniček, r.č.: 680308/XXXX, bytem: Slezská 6, 735 81 Bohumín  

 
Základní kapitál: 200 000 Kč  

Vklady 
společníků a 
rozsah splacení: 
Společník  

Podíl  Splacený podíl  Splaceno  

Pavel Srniček  100 000 Kč  100 000 Kč  100 %  
Jiří Hlaváč  100 000 Kč  100 000 Kč  100 %  
Celkem  200 000 Kč  200 000 Kč  100 %  

 



 
 

Navrhovaný den zápisu: 27.4. 2012  
 
 
 

V Ostravě dne 27. 4. 2012  
 
 

……………………………………  
Podpis jednatele  

 

Soudní poplatek 5 000 Kč uhrazen.   



 
 

Příloha č. 6 – Přihláška k registraci FAČR 

 
  



 
 

Příloha č. 7 – Fotografie a mapka tréninkového areálu stadionu Bazaly 

Mapa umístění tréninkového hříště stadionu Bazaly 

 

Tréninkové hřiště stadion Bazaly 

  



 
 

Příloha č. 8 – fotografie a mapka tréninkové haly SAREZA 

Mapa umístění tréninkové haly SAREZA 

 

Tréninková hala SAREZA 

  



 
 

Příloha č. 9 – povolení pro trénink v Brankářské fotbalové akademii s.r.o. 

Brankářská fotbalová akademie s.r.o. 
Výstavní 1928/9  
Moravská Ostrava 702 00 
 
 
Souhlas s dočasnou tréninkovou činností hráče 
 
Ţádáme Vás tímto o udělení souhlasu se sportovní přípravou v Brankářské 

fotbalové akademii s.r.o. 

pro hráče……………………………………..ŘČ……………………………….. 

od………………………do……………………….. 

 

souhlas rodičů podpis….……………kontakt na rodiče……………………….. 

 
Trenéři 
Pavel Srniček      Jiří Hlaváč 
Tel. +420 605 385 878     Tel. +420 721 678 980 
Email. bfa@gmail.com     Email. bfa@gmail.com  
 
 

Údaje o hráči 

 

Rodné číslo…………………  váha/výška…………………….. 

Adresa bydliště………………………………………………………… 

Mateřský klub……………………… Hostující klub………………….. 

 
 
 
…………………………….    ……………………………... 
Souhlasí (razítko a podpis)   Souhlasí (razítko a podpis) 
 

  



 
 

Příloha č. 10 – obrázky nabízeného zboţí 

Rukavice Selsport profile negative 

 

Rukavice Selsport phantom negative SMU 

 

Rukavice Selsport kappa replica 

 

Rukavice Selsport excel classic pink SMU 

 

  



 
 

Příloha č. 11 – podrobný výpis předpokládaných nákladů v prvním roce 

podnikání 

Tabulka předpokládaných nákladů 

Zřizovací náklady Kč/rok 

Sluţby právníka 5 000 Kč 

Sluţby notáře 5 000 Kč 

Zápis do obchodního rejstříku 5 000 Kč 

Nájemné  

Poštovní schránka 9 000 Kč 

Sídlo společnosti a recepční 9 000 Kč 

Jednací místnosti 12 000 Kč 

Tréninkové hřiště program 1 30 800 Kč 

Tréninková hala program č. 1 14 000 Kč 

Tréninkové hřiště program č. 3 5 000 Kč 

Školící prostory program č. 4 4 000 Kč 

Leasing automobilu  

12 splátek 127 668 Kč 

Akontace 94 560 Kč 

Marketingové služby  

Reklamní bannery 90 000 Kč 

Reklama v rádiu 60 000 Kč 

Ostatní reklamní předměty 30 000 Kč 

Správa internetových stránek 3 900 Kč 

Doprava  

Letenky  162 000 Kč 

Náklady na provoz automobilů 60 000 Kč 

Pronájem mikrobusu 18 000 Kč 

Materiálové vybavení  

Míče 21 000 Kč 

Překáţky, rozlišovací trika, mety 3 000 Kč 

Oblečení a rukavice program č. 1 36 000 Kč 

Oblečení a rukavice program č. 3 36 000 Kč 

Občerstvení  

Iontové nápoje 5 000 Kč 

Pitný reţim na trénincích 10 000 Kč 

Občerstvení Na školení trenérů 3 000 Kč 

Ubytování  

Kemp v ČR pro 15 hráčů 72 000 Kč 

Kemp v UK pro 10 hráčů 30 000 Kč 

Ostatní provozní náklady  

Faktury za mobilní telefony 36 000 Kč 

Vedení bankovního účtu 4 200 Kč 

Pojištění společníků 25 800 Kč 

Poštovné za nákup zboţí 4 800 Kč 

Zboží  

Brankářské r. Selsport průměrná cena 

1ks 

 507 Kč 

 


