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Příloha č. 1 

Odpisový plán dlouhodobého odepisovaného hmotného majetku 

Název: Osobní automobil 

    Typ: Citroen C4 EXCL 1.6 HDI 110 

   Inventurní číslo *022 

    Datum pořízení: 22.9.2011 

    Evidence na účtě: *022 

    Dodavatel: S-Profi Opava s.r.o. 

   

  

Provoz Krnovská 218 

   

  

747 07 Opava 

   Datum zařazení: 22.9.2011 

 

Doklad: PF511514 

 Pořizovací cena: 383806,33Kč  

    Datum vyřazení: 

  

Doklad: 

  

Odpisová skupina: 2 

Doba odpisu: 

5let 

 

Druh 

odpisu: 

rovnoměrný 

odpis 

Datum zahájení odpisování: 

    Výpočet odpisů:  daňové 

 ROK Odp.sazba Částka Zůstatková hodnota Poznámka 

 Pořizovací 

cena:     383806,33   

 2011 11 42219 341587,33   

 2012 22,25 85397 256190,33   

 2013 22,25 85397 170793,33   

 2014 22,25 85397 85396,33   

 2015 22,25 85396,33 0   

           

  

Název: 

 

SMD osazovací automat 

   Typ: 

 

WSSEMTEC CLM 9000 

   Inventurní číslo *021 

     Datum pořízení: 3.1.2011 

     Evidence na účtě: *022 

     Dodavatel: Elok Opava s.r.o. 

    

  

Sádek 17 

     

  

747 75 Velké 

Heraltice 

    Datum zařazení: 3.1.2011 

     Pořizovací cena: 210338 Kč 

     Datum vyřazení: 

      

Odpisová skupina: 2 Doba odpisu: 5 let 

Druh 

odpisu: rovnoměrný odpis 

  

SKP: 29.56.25 
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       Výpočet odpisů:  daňové 

  

ROK Odp.sazba Částka 

Zůstatková 

hodnota Poznámka 

  Pořizovací 

cena:     210338   

  2011 11 23138 187200   

  2012 22,25 46801 140399   

  2013 22,25 46801 93598   

  2014 22,25 46801 46797   

  2015 22,25 46797 0   
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Příloha č. 2 

Odpisový plán budovy 

Název: Zděná budova   

 Inventární číslo: 007-B 

  Datum pořízení: 18.3.1998 

  Datum zařazení: 18.3.1998 

  Pořizovací 

hodnota: 221440 Kč 

  Odpisy: rovnoměrné 

  Rok Odp.sazba Částka Kč Zůstatková hodnota 

1998 2,25 4982 216458 

1999 2,25 4982 211476 

2000 2,25 4982 206494 

2001 2,25 4982 201512 

2002 2,25 4982 196530 

2003 Provedeno tech. Zhodnocení tj. 1/4 18293,75+221440 = 239733,75 

  odpis ze zvýšené vstupní ceny tj. koeficient 3,4   

  ZC = 19653018293,75-8151 tj. 206672,75   

2003 3,4 8151 206672,75 

2004 Provedeno tech. Zhodnocení tj. 1/4  58860,60+239733,75 = 298594,35 

  odpis ze zvýšené vstupní ceny tj. koeficient 3,4   

  

ZC = 206672,75 + 58860,60 - 10153 = 

255380,35   

2004 3,4 10153 255380,35 

2005 

Provedeno tech. Zhodnocení tj. 1/4  10526,13+ 298594,35 = 

309120,48 

  odpis ze zvýšené vstupní ceny tj. koeficient 3,4   

  

ZC = 255380,35 + 10526,13 - 10511 = 

255395,48   

2005 3,4 10511 255395,48 

2006 3,4 10511 244884,48 

2007 3,4 10511 234373,48 

2008 3,4 10511 223862,48 

2009 3,4 0 223862,48 

2010 3,4 10511 213351,48 

2011 Provedeno tech. Zhodnocení tj. 1/4 32718,57+309120,48=341839,05 

  odpis ze zvýšené vstupní ceny tj. koeficient 3,4   

  ZC = 213351,48+32718,57-11623=234447,05   

2011 3,4 11623 234447,05 

2012 3,4 11623 222824,05 

2013       
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Příloha č. 3 

N o t á ř s k ý z á p i s  

sepsaný dne 1. 3. 2013 notářkou v Rožnově pod Radhoštěm, v notářské kanceláři Palackého 

195, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm. 

Účastník: 

Ing. Kryštof Konečný 

ZAKLADATELSKÉ LISTINY 

společnosti s ručením omezeným 

kterou je založena níže uvedená obchodní společnost (dále jen „společnost“), a to v souladu 

s ust. § 57 a násl. a § 105 a násl. zákona číslo 513/91 Sb. (obchodní zákoník), ve znění 

pozdějších změn a dodatků:  

I. 

Společník 

Jediným společníkem společnosti je Ing. Kryštof Konečný 

II. 

Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti zní: KTM elektro 

III. 
Právní forma a doba trvání společnosti 

1. Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným 

2. Doba trvání společnosti se neomezuje a z tohoto důvodu je společnost založena na dobu 

neurčitou 

IV. 

Sídlo 

Obec, kde je umístěno sídlo společnosti, je Horní Bečva 57, 756 57 

V. 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení  

VI. 

Základní kapitál 

1. Základní kapitál společnosti činí 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) a je plně 

tvořen peněžitým vkladem jediného společníka. Zakladatel se zavazuje splatit na svůj 

peněžitý vklad 100% (slovy: sto procent) ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne podpisu 

této zakladatelské listiny, nejpozději v den podání návrhu na zápis společnosti do příslušného 
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obchodního rejstříku, a to na zvláštní běžný účet u banky, který za tím účelem zřídí správce 

vkladu, znějící na obchodní firmu zakládané společnosti.  

2. Správcem vkladu je určen zakladatel, a to Ing. Kryštof Konečný, která je pověřena, 

dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, správou peněžitého vkladu.  

VII. 

Obchodní podíl 

1. Obchodní podíl společníka, představující jeho účast na společnosti a z této účasti plynoucí 

práva a povinnosti je určena poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, a 

je tedy ve výši 100% (slovy: jedno sto procent  

2. Společník může převést svůj obchodní podíl na jiného společníka i na jinou osobu bez 

souhlasu valné hromady  

3. Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo 

právního nástupce společníka; k rozdělení obchodního podílu je třeba souhlasu valné 

hromady, která může stanovit i podmínky tohoto rozdělení. 

4. Ke svému obchodnímu podílu může společník zřídit zástavní právo i bez souhlasu valné 

hromady 

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

v poměru svých obchodních podílů. 

VIII. 

Práva a povinnosti jediného společníka 

/1/ Jediný společník má zejména právo:  

a) na případný zisk společnosti, který je určen k rozdělení mezi společníky,  

b) požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů 

společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového 

poradce.  

IX. 

Orgány společnosti 

Orgány společnosti jsou:  

A. Valná hromada,  

B. Jednatel.  

A.  

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti kromě působnosti 

stanovené kogentně obchodním zákoníkem patří: 

a) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a rozhodování o zrušení rozhodnutí o zrušení 

společnosti s likvidací, 
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b) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora, 

c) při udělení prokury odměňování prokuristů, 

d) o zřízení jiných fondů než rezervního fondu, o použití rezervního fondu a o použití jiných 

fondů, jsou-li zřízeny 

2. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady 

vykonává tento společník 

3. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a 

musí být podepsáno společníkem. Forma notářského zápisu se vyžaduje pouze v případech, 

kdy se pořizuje notářský zápis o rozhodnutí valné hromady 

B.  

/1/ Jednatel je statutárním orgánem společnosti a náleží mu obchodní vedení společnosti, 

zastupování společnosti navenek, jakož i rozhodování otázek, jež nejsou vyhrazeny jedinému 

společníkovi při výkonu působnosti valné hromady v souladu s ust. § 132 

obchodního zákoníku.  

/2/ Prvním jednatelem společnosti byl při jejím založení zakladatelem jmenován 

Ing. Kryštof Konečný. 

/3/ Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Podepisování jménem 

společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí 

jednatel svůj podpis. 

X. 

Rezervní fond 

/1/ Společnost je povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní 

závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, 

avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 

nejméně 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu nejméně 10 % základního 

kapitálu. O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel společnosti v souladu s ustanovením 

§ 67 obchodního zákoníku, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné 

hromadě.  

/2/ Rezervní fond do výše 10% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty 

společnosti. 

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu 

schválen [11].  

 


