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Příloha č. 1 

ZAKLADATELSKÁ LISTINA 

Čl. 1 

Domácí pivovar Havíř, s r.o. 

Čl. 2 

Sídlo společnosti: 

28. října 190/38 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Čl. 3 

Předmět podnikání: 

1. Hostinská činnost 

2. Pivovarnictví a sladovnictví  

Čl. 4 

Společníci 

            Jediným společníkem společnosti je René Horák, s bytem Perná 88 75641 

Lešná. 

Čl. 5 

Základní kapitál společnosti a podíly společníků 

            Základní kapitál společnosti tvoří peněžitý vklad jediného společníka ve výši 

700 000,- Kč, který nebyl v okamžiku podpisu této listiny plně splacen. Správou vkladu byl 

pověřen pan Alois Novák, narozen 30. 4. 1975. 

Čl. 6 

Orgány společnosti 

Orgány společnosti tvoří –  a) valná hromada, 
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                              b) jednatel. 

Čl. 7 

Valná hromada 

Působnost valné hromady vykonává zakladatel jako jediný společník svým 

rozhodnutím. 

Zakladatel se může nechat zastoupit zástupcem, který se musí prokázat písemnou 

plnou mocí, vystavenou za tímto účelem. 

Čl. 8 

Jednatel 

1.      Prvním a jediným jednatelem společnosti je pan René Horák, s bytem Perná 88 

75641 Lešná. 

2.      Jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně v postavení statutárního 

orgánu navenek vůči třetím osobám. 

3.      Pro jednatele platí zákaz dle ustanovení § 136 ObchZ. 

Čl. 9 

Jednání a podepisování za společnost 

Jménem společnosti jedná jako statutární orgán její jednatel, a to samostatně a v plném 

rozsahu. V rozsahu stanoveném touto smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem 

může jednatel udělit k právním úkonům plnou moc i třetí osobě. 

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě 

společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis jednatel nebo jím zmocněná osoba.  

Čl. 10 

Rezervní fond 

Společnost vytvoří 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 

nežli 5% základního kapitálu. 
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Rezervní fond se každoročně doplňuje o částku nejméně 5% z čistého zisku až do 

dosažení výše 10% základního kapitálu. 

Čl. 11 

Účast ve společnosti, převod obchodního podílu 

Zakladatel je oprávněn převést svůj obchodní podíl nebo jeho část na třetí osobu. 

Smlouva o převodu obchodního podílu musí být písemná a nabyvatel musí výslovně 

prohlásit, že přistupuje k této zakladatelské listině, resp. jejím doplňkům. 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 

1.      Tato zakladatelská listina a z ní vyplývající právní vztahy se řídí českým právem. 

2.      V případě zrušení společnosti bude likvidace provedena podle příslušných 

ustanovení v ObchZ. 

3.      Tato zakladatelská listina, jakož i její změny a doplňky nabývají platnosti a 

účinnosti dnem podpisu. 

4.      Zakladatelská listina, jakož i její změny a doplňky se sepisují v 6 stejnopisech, z 

nichž po dvou obdrží rejstříkový soud, po dvou zakladatel a po dvou společnost. 

V Ostravě dne  25. 8. 2012                                        

 

 Podpis zakladatele 

(notářsky ověřený) 
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Příloha č. 2 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE 

 
Níže podepsaný René Horák, bytem Perná 88 75641 Lešná, 

jako jednatel společnosti Domácí pivovar Havíř, s.r.o, se sídlem 28. října 190/38 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

tuto funkci přijímám a 

prohlašuji 

 

I. 

Že splňuji podmínky stanovené v §135 odst.2 ve vazbě na §194 odst. 7 zákona 

č.513/91 Sb. (obchodní 

zákoník) v platném znění a že splňuji všeobecné podmínky provozování živnosti 

stanovené v §6 a nejsou 

u mě dány překážky provozování živnosti stanovené v §8 zákona č. 455/91 Sb. O 

živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon). 

 

II. 

Rovněž prohlašuji, že u mě nejsou dány překážky výkonu funkce jednatele ve smyslu 

§381 zákona číslo 

513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění, zejména že jsem nevykonával 

funkci člena 

statutárního či jiného orgánu právnické osoby, na kterou byl prohlášen konkurz či byl 

zamítnut návrh na 

prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 

 

Toto čestné prohlášení stvrzuji svým podpisem, který je úředně ověřen a zároveň 

slouží jako podpisový vzor 

 

K prohlášení přikládám výpis z rejstříku trestů. 

 

V Ostravě dne 25. 8. 2012 

 

Podpis jednatele 
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Příloha č. 3 

Prohlášení správce vkladů 

o splacení vkladů jednotlivými společníky 

ve smyslu ustanovení § 60 odst. 4 obchodního zákoníku 

 

Obchodní společnost: Domácí pivovar Havíř, s.r.o. 

se sídlem 28. října 190/38 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

 

Správce vkladů: Alois Novák  

dat.nar. 30. 4. 1975 

bytem Perná 453, 75641 Lešná 

Správce vkladů prohlašuje, že: 

Společník René Horák složil před zápisem společnosti do obchodního rejstříku 

k mým rukám na základní kapitál společnosti 100% svého peněžitého vkladu, tj. částku ve 

výši 700 000 Kč. 

 

V Ostravě dne 28. 8. 2012 

 

Alois Novák 

Správce vkladů 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5  

Nájemní smlouva  

 

Petr Pavlovič, trvale bytem Gen. Janka 1023/325Marianské hory, 702 00 Ostrava 

(pronajímatel) 

a 

Domácí pivovar Havíř, s.r.o, se sídlem 28. října 190/38 Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 

zastoupen jednatelem René Horákem, bytem Perná 88 75641 Lešná 

(nájemce) 

uzavírají smlouvu o nájmu nebytových prostor tohoto znění: 

I. Úvodní ustanovení 

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujícího nebytového prostoru: 

adresa 28. října, č.p. 190/38 , patro 1.  

II. Předmět nájmu 

Předmětem nájmu je nebytový prostor uvedený v článku I o celkové výměře podlahové 

plochy 389 m2.   

 

Pronajímatel tímto přenechává byt nájemci do užívání. 

III. Doba trvání nájmu 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 10. 2012 

Nájem končí 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. 
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IV. Nájemné 

Nájemné za užívání nebytových prostor činí 60 000 Kč (šedesát tisíc korun českých) 

za kalendářní měsíc. V prvních třech měsících činí výše nájemného 15 000 Kč. 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 263486854869/0958. 

V nájemném nejsou zahrnuty poplatky za následující služby spojené s nájmem: 

elektrická energie, vodné a stočné, ústřední vytápění. Poplatky za uvedené služby budou 

hrazeny nájemcem samostatně. 

V. Práva a povinnosti spojené s nájmem nebytových prostor 

Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu vyplývají z občanského zákoníku § 687 až 

§ 695. 

Nájemce nebytových prostor je dále povinen: 

1. Udržovat čistotu před pronajatým prostorem. 

VI. 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 2. 9. 2012        ----------------

- 

Petr Pavlovič 

(pronajímatel) 

 

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

René Horák 

(nájemce) 
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Příloha č. 6 
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Příloha č. 7 
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Příloha č. 8 
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Příloha č. 9 
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Příloha 10:  Seznam vybavení pivovaru 

1. Příprava sladového šrotu,  

2. Dvounádobová varna,  

3. Teplovodní hospodářství,  

4. Kvasničné hospodářství,  

5. Cylindrokonické tanky,  

6. Filtrace a stáčecí tanky,  

7. Mytí a plnění KEG sudů, 

8. Sanitace,  

9. Tlakovzdušná stanice,  

10. Chlazení, příprava ledové vody,  

11. Potrubní rozvody,  

12. Elektroinstalace.
1
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