
Příloha č. 1: Společenská smlouva společnosti Perfekt Audio s.r.o. 

 

Název společnosti:   Perfekt Audio s.r.o. 

Předmět činnosti:  Prodejní činnost hudebních nástrojů, oprava a jejich 

pronájem 

Práva společníků:  

a) být informován o činnosti společnosti účetní uzávěrkou a výroční 

zprávou o hospodaření 

b) na podíl té části zisku, kterou určí valná hromada k rozdělení mezi 

společníky  

c) nahlížet do veškerých dokladů společnosti  

d) převést svůj obchodní podíl za podmínek této smlouvy na jinou osobu  

e) na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve společnosti za trvání 

společnosti na podíl na likvidačním zůstatku společnosti při její 

likvidaci bez právního nástupce 

Povinnosti společníků: 

a) dodržovat ustanoveni této smlouvy  

b) podílet se za podmínek této smlouvy na případné ztrátě společnosti  

c) plnící usneseni a rozhodnuti valné hromady 

d) zachovávat mlčenlivost o obchodních a firemních záležitostech ke třetím 

osobám  

 Společníci zároveň prohlašuji, že ve smyslu ust. § 136 obch, zák. nebudou podnikat v oborech, které 
souvisí s podnikatelskou činnosti společnosti bez písemného souhlasu společnosti, který může být dán 
pouze ke konkrétní podnikatelské činnosti společníka mimo společnost vždy k jednotlivému případu. 
Nebude-li dán písemný souhlas společnosti k tomuto konkurenčnímu jednáni, odpovídá dotčený 
společník při porušeni shora uvedeného ujednáni společnosti podle § 65 obchodního zákoníku. 



Zdroj: KOŇAŘÍK, Josef Adam MORAVA, Tomáš KOLÍNSKÝ a Tomáš KONDĚLKA. [online]. 2011 [cit2011 
-10-1]. Dostupné z: http://ulozto.cz/xXQio7T/27-9spolecenska-smlouva-o-zalozeni-spolecnosti-s-
rucenim-omezenym-doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2: Společenská smlouva společnosti Coneline s.r.o. 

Název společnosti:   Coneline s.r.o. 

Předmět činnosti:  Nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu, 

zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního 

ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní 

agenturu, případně pro jiné osoby 

Práva společníků:  

a) podílet se na správě společnosti a na rozhodování o zásadních otázkách 

činnosti a hospodaření společnosti 

b) nahlížet do účetních knih, spisů a jiných dokladů společnosti a 

seznamovat se s výsledky hospodaření společnosti 

c) obdržet podíl na zisku společnosti v rozsahu na něj připadajícím 

Povinnosti společníků: 

a) vynaložit veškeré úsilí, znalosti a zkušenosti ve prospěch společného 

podnikání v předmětu činnosti společnosti a řádně plnit své povinnosti 

vyplývající z této smlouvy 

b) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které by mohly být 

nepovolanými osobami zneužity proti zájmům společnosti - porušeni se 

pokládá za hrubé porušení závazků z této smlouvy 

c) ve své další podnikatelské a hospodářské činnosti nepostupovat proti 

zájmům společnosti a činit vše s vědomím ostatních společníků. 

Porušení zákazu konkurence se považuje za hrubé porušení této 

smlouvy a společník je povinen v takovém případě nahradit škodu, 

kterou tímto způsobil společnosti a ušlý zisk společnosti 

d) uhradit včas hodnotu svého vkladu nebo plnit příplatkovou a 

doplatkovou povinnost podle zásad uvedených v této smlouvě 



e) poskytovat si údaje a veškeré informace o předmětu podnikání 

Zdroj: CONOLINE. Společenská smlouva [online]. 2006 [cit2006 -10-18]. Dostupné z: 

http://www.coneline.estranky.cz/clanky/zakladaci-listiny/spolecenska-smlouva.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coneline.estranky.cz/clanky/zakladaci-listiny/spolecenska-smlouva.html


Příloha č. 3: Společenská smlouva společnosti Vodohospodářská  
společnost SITKA s.r.o. 

Název společnosti:   Vodohospodářská společnost SITKA s.r.o. 

Předmět činnosti:  Provozování vodovodů a kanalizací, provádění staveb a 

jejich změn 

Práva společníků: 

a) podílet se prostřednictvím valné hromady na rozhodování o základních 

otázkách činnosti a hospodaření společnosti a být voleni do orgánů 

společnosti 

b) hlasovat a podávat návrhy na valné hromadě 

c) nahlížet do účetních knih, spisů a jiných dokladů a seznamovat se s 

činností a s výsledky hospodaření společnosti nebo k tomu zmocnit 

auditora nebo daňového poradce 

d) obdržet podíl na zisku ve výši odpovídající rozhodnutí valné hromady o 

rozdělení zisku a majetkové vypořádání v případech stanovených 

smlouvou nebo právními předpisy 

e) s předchozím souhlasem valné hromady převést svůj obchodní podíl na 

jiného společníka nebo na třetí osobu 

 

 

Povinnosti společníků: 

a) vynaložit veškeré úsilí, znalosti a zkušenosti ve prospěch společnosti, 

řádně a včas plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy a řídit se 

rozhodnutími valné hromady společnosti 

b) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které by mohly být 

zneužity proti společnosti nepovolanými osobami 

c) uhradit včas hodnotu svého vkladu 

Zdroj: MĚSTO ŠTERNBERK, obec Babice a obec Hlásnice. [online]. 2011 [cit2011 -1-31]. 

Dostupné z: http://www.vhs-sitka.cz/o-spolecnosti/smluvni-vztahy 



Příloha č. 4: Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným 

dle zákona č. 513/91 Sb. pro společné provozování podnikatelské činnosti pod obchodním jménem 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se zakladatelé : 

František Zmrzlý, r.č. 480311/076, trvalý pobyt Ostrava, Pražská 77, PSČ 301 00 

Jan Doležal,         r.č. 750821/4278, trvalý pobyt Ostrava, Východní 82, PSČ 301 00 

Jaromír Dohnal,   r.č. 770516/3879, trvalý pobyt Ostrava, Slovanská 77, PSČ 301 00 

dohodli o  

založení společnosti s ručením omezeným. 

Článek I. 

Obchodní název, sídlo 

 

1. Obchodní název společnosti: ELEKTRO, s.r.o. 

2. Sídlo společnosti:   Ostrava – Fifejdy, Pivovarská 210, 752 32 

Článek II. 

Předmět podnikatelské činnosti 

     Předmětem podnikání společnosti je : Prodejní činnost v oblasti elektrospotřebičů 

Článek III. 

Základní jmění, obchodní podíly 

1. Hodnota základního jmění společnosti je 200 000,- Kč, slovy: dvěstě tisíc korun českých 

2. Vklady společníků :  

František Zmrzlý   100 000,-Kč 

Jaromír Dohnal   50 000,-Kč 

Jan Doležal                             300 000,- Kč 



3. Zakladatelé se zavazují splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku 30 % svých vkladů, a to u peněžního ústavu Komerční banky na vinkulovaný 

účet zřízený za tímto účelem.  

4. Zbývající vklady se zavazují splatit do 5 let od zápisu společnosti do obchodního rejstříku. 

5. Vklady společníků se stávají majetkem společnosti dnem zápisu společnosti do 

obchodního rejstříku. 

6. Správou vkladů je pověřen Ing. Petr Smejkal                                                 

7. Každý společník může 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, že jednatel připojí svůj podpis k vytištěnému 

nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti. 

Článek V. 

Orgány společnosti 

1. Valná hromada 

a) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena všemi společníky 

společnosti. 

b) Valná hromada jmenuje jednoho nebo více jednatelů, přičemž jim upraví způsob jednání a 

jejich pravomoci. Prvním jednatel je Jan Doležal, bytem Lhotka 350, narozen 10.2. 1957.                                     

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

d) Do působnosti valné hromady přísluší vše podle ustanovení obchodního zákoníku. 



e) Valná hromada si může vyhradit právo rozhodovat o otázkách, které jinak náleží do 

pravomoci jiných orgánů společnosti. 

f) Každý společník má jeden hlas za každé 20% svého obchodního podílu. 

g) Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu jednání jednatel a to 

tak, aby pozvánka byla doručena alespoň 15 dnů předem.  

h) Usnesení valné hromady může být ve výjimečných případech nahrazeno písemným 

prohlášením všech společníků, že se zamýšleným rozhodnutím souhlasí. Takovéto 

rozhodnutí musí být pojato do zápisu na nejbližší valné hromadě. Tento režim se 

nevztahuje pro rozhodnutí valné hromady, pro které je zapotřebí souhlasu alespoň 

dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků. 

i) Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších orgánů. 

2.   Jednatel zejména : 

a) rozhoduje o konkrétních záměrech společnosti, navrhuje koncepci rozvoje a zásady 

hospodaření společnosti, včetně tvorby a využití fondů společnosti 

b) zabezpečuje vypracování roční účetní závěrky a navrhuje rozdělení zisku nebo ztráty 

c) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih, svolávání řádných a mimořádných 

zasedání valné hromady. Mimořádnou schůzi valné hromady jsou povinni svolat, jestliže 

zjistí, že společnost ztratila jednu třetinu základního jmění, je-li společnost platebně 

neschopna po dobu delší než tři měsíce nebo požádají-li o to písemně společníci, jejichž 

obchodní podíl tvoří nejméně 10% základního jmění společnosti. 

d) Jednatele jmenuje valná hromada a stanovuje jeho/jejich vzájemné působení a dělbu 

pravomoci a odpovědnosti. 

e) Jednatel je řídící a statutární orgán společnosti, jenž zajišťuje provádění podnikatelské 

činnosti, organizuje práci společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva. 

f) 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. 

3. Práva a povinnosti společníků 

1. Společníci jsou zejména oprávněni: 

a) Právo hlasovací a kontrolní. Na 3000 Kč vkladu každého společníka připadá jeden 

hlas. Výjimku tvoří František Zmrzlý, kterému díky svému počátečnímu přispění 

know-how připadá na 3000 Kč dva hlasy. Společníci mají právo nahlížet do 

dokladů společnosti a kontrolovat obsažené údaje. K tomuto může zmocnit 

auditora nebo daňového poradce. 

b) Právo podílu na zisku. 

c) Právo na vypořádání při zániku účasti společníka ve společnosti nebo při zániku 

společnosti samotné 

d) Právo na svolání valné hromady   

 

2.  Společníci jsou zejména povinni: 

a) Uhradit včas hodnotu svého vkladu nebo plnit příplatkovou a doplatkovou povinnost 

podle zásad uvedených v této smlouvě. Jaromír Dohnal je povinen doplatit částku 

50 000 Kč svého nesplaceného podílu na základním kapitálu. Doba splatnosti je 

stanovena do 3 let od zapsaní společnosti do obchodního rejstříku. Pokud doplatek 

nesplatí bude uložen úrok z prodlení 10 % z nesplacené částky. 

b) Povinnost doplatit rozdíl mezi oceněním předmětu nepeněžitého vkladu a jeho reálnou 

hodnotou. František Zmrzlý, který do základního kapitálu vložil nepeněžitý vklad 

v podobě nákladního automobilu, je povinen doplatit rozdíl mezi cenou automobilu při 

jeho vložení do základního kapitálu společnosti a cenou kterou automobil bude mít při 

vzniku společnosti. Doba splatnosti částky je 2 měsíce do zapsáni společnosti do 

obchodního rejstříku. Úrok z prodlení činí 30% z nesplacené částky. 

c) Povinnost plnění ve prospěch fakultativně vytvářeného rezervního fondu 

d) Povinnost dbát zákazu konkurence. Společník nesmí podnikat ve stejném nebo 

podobném oboru, jako společnost s ručením omezeným, které je členem. Nesmí 

vykonávat činnost statutárního orgánu jiné právnické osoby 

e) Povinnost osobní účasti na společnosti. Každý společník má ve společnosti danou 

funkci, kterou musí svědomitě vykonávat. Jan Doležal – jednatel, Jaromír Dohnal – 

Předseda valné hromady, František Zmrzlý – účetní 



f) Povinnost k úhradě ztráty 

Článek VI. 

Fondy společnosti,  účetnictví, výkazy 

A) Společnost vytvoří rezervní fond  z prvního čistého zisku společnosti.  Výše rezervního 

fondu při jeho vytvoření činí 15% jejího čistého zisku.Rezervní fond se doplňuje  

přídělem ze zisku ve výši 5% čistého zisku, a to až do doby, kdy rezervní fond dosáhne  

10% základního jmění. 

B) Účetní závěrka se provádí jednou ročně k 2.10. příslušného roku s tím, že bude předložena  

valné hromadě  do 1.2.  následujícího roku. Roční závěrka schválená valnou hromadou je 

podkladem pro její rozhodnutí o použití čistého zisku společnosti. 

C) Obchodní rok společnosti je totožný s rokem kalendářním.  

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 ……………… dne…………………. 
 

…………….             ………………..                          …………………  

 

     

Zdroj: Vlastní zpracování 


