Společenská smlouva
společnosti s ručením omezeným
I.
Založení společnosti
Společnost s ručením omezeným zakládají dva zakladatelé a vzniká zápisem do obchodního
rejstříku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------II.
Určení společníků
Společníky jsou: -------------------------------------------------------------------------------------------1. Plzeňský kraj se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ 70890366 -----------------2. statutární město Plzeň se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00, IČ 00075370 -III.
Obchodní firma
Obchodní firma: POVED s.r.o. -------------------------------------------------------------------IV.
Sídlo společnosti
Sídlo společnosti: Plzeň. ---------------------------------------------------------------------------V.
Doba trvání společnosti
Společnost je založena na dobu neurčitou. -------------------------------------------------------------VI.
Předmět podnikání
Předmět podnikání: ---------------------------------------------------------------------------------------- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ----------------------

VII.
Podíl
1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena
žádná zvláštní práva a povinnosti. -------------------------------------------------------------------2. Každý společník může vlastnit více podílů, velikost podílu se určuje podle poměru vkladu
připadajícího na podíl k výši základního kapitálu společnosti. ----------------------------------3. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva
a povinnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------4. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez
jakéhokoliv omezení. Je-li společníků dva a více, může společník převést svůj obchodní
podíl na jiného společníka se souhlasem valné hromady. Pouze se souhlasem valné

hromady může společník převést svůj obchodní podíl na třetí osobu. K souhlasu valné
hromady je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků. -----5. Podíl se dědí a přechází na právní nástupce. -------------------------------------------------------6. Společníci mají v poměru svých podílů předkupní právo na podíly, které chce převést
jeden ze společníků, jedná-li se o převod podílu na třetí osobu. Se souhlasem valné
hromady a po splnění následujících podmínek může společník převést svůj podíl nebo jeho
část na třetí osoby:
-

-

-

-

-

jestliže některý ze společníků hodlá převést část svého podílu nebo celý podíl, musí podíl
nejprve nabídnout ostatním společníkům, kteří mají k podílu předkupní právo v poměru
odpovídajícím jejich obchodním podílům --------------------------------------------------------------------kupní cena bude určena na základě posudku nezávislého znalce ----------------------------------------společníci jsou povinni uplatnit své předkupní právo formou doporučeného dopisu do 30 (slovy:
třiceti) dnů po obdržení oznámení o záměru převést podíl; pokud tak neučiní, má převádějící
společník právo do 6 (slovy: šesti) měsíců za dále uvedených podmínek převést podíl na třetí
osobu za stanovenou cenu nebo za cenu vyšší --------------------------------------------------------------po marném uplynutí lhůty pro uplatnění předkupního práva ostatních společníků je převádějící
společník oprávněn požádat jednatele společnosti o svolání valné hromady za účelem udělení
souhlasu k převodu podílu a ve své žádosti o svolání valné hromady uvést jméno osoby, na
kterou má být podíl převeden a jeho cenu --------------------------------------------------------------------jednatel je povinen svolat valnou hromadu do deseti dnů od obdržení žádosti a dále je povinen
do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne konání valné hromady informovat doporučeným dopisem
převádějícího společníka o stanovisku valné hromady ----------------------------------------------------odsouhlasila-li valná hromada převod podílu, může společník převést podíl na třetí osobu, a to ve
lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy se o udělení souhlasu dozvěděl. -------------------------

VIII.
Výše vkladů společníků
Na základním kapitálu společnosti se účastní společníci těmito svými vklady: ------------------1.

Společník, Plzeňský kraj se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 30613, IČ 70890366,
má vklad do základního kapitálu ve výši 1.320.000,-- Kč (slovy: jeden milión tři sta
dvacet tisíc korun českých), tomuto vkladu odpovídá základní podíl ve výši 66%
základního kapitálu, tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1. ---------------

2.

Společník, statutární město Plzeň se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00, IČ
00075370, má vklad do základního kapitálu ve výši 680.000,-- Kč (slovy: šest set
osmdesát tisíc korun českých), tomuto vkladu odpovídá základní podíl ve výši 34%
základního kapitálu, tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 2. ------------

Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, je povinen platit úrok
z prodlení ve výši 10% p. a. z nesplacené částky.-----------------------------------------------------IX.
Výše základního kapitálu
Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-------X.

Zvýšení a snížení základního kapitálu
Pro rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu platí ust. §§ 216 až 240 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních
korporacích) s tím, že závazek ke zvýšení základního kapitálu jsou přednostně oprávněni
převzít společníci podle poměru výše svých podílů. Lhůta k využití přednostního práva
k účasti na zvýšení základního kapitálu činí jeden měsíc.--------------------------------------------XI.
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou valná hromada, jeden jednatel a dozorčí rada.----------------------------XII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.------------------------------------------------2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň dvě
třetiny všech hlasů všech společníků. Každý společník má 1 hlas na každou 1,-- Kč (slovy:
jednu korunu českou) svého vkladu.-----------------------------------------------------------------3. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 30
dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.----4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže tato
smlouva nebo zákon požaduje vyšší počet hlasů. -------------------------------------------------5. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato
společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady.-----------------------------------6. Do působnosti valné hromady náleží dále též:-------------------------------------------------------

-

-

rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných
právních skutečností,---------------------------------------------------------------------------------------volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování
plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, rozhodování o zrušení společnosti
s likvidací,--------------------------------------------------------------------------------------------------rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje
souhlas valné hromady podle zákona,--------------------------------------------------------------------udělování pokynů jednateli na jeho žádost ve smyslu ustanovení § 51 odst. 2 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích a schvalování koncepce podnikatelské činnosti
společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu
společnosti.-------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti
jiných orgánů společnosti.------------------------------------------------------------------------------

XIII.
Jednatel
1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. -----------------------------------------------2. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. -----------------------------------------------------3. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Jednatel oznámí své odstoupení na adresu všech
společníků a předsedovi dozorčí rady, případně jinému členovi dozorčí rady, a jeho funkce
končí uplynutím dvou měsíců od doručení takového oznámení. Lhůta dvou měsíců běží od
toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. --------------------------------------------------XIV.
Jednání společnosti
1. Společnost zastupuje jednatel samostatně.----------------------------------------------------------2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel
svůj podpis. ---------------------------------------------------------------------------------------------XV.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada dohlíží na výkon činnosti jednatele a na činnost společnosti.------------------2. Dozorčí radě přísluší zejména:--------------------------------------------------------------------a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, společenské smlouvy společnosti
a usnesení valné hromady,---------------------------------------------------------------------------------b) nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam
obsažené údaje, ---------------------------------------------------------------------------------------------c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku
a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,-----------------------------------------------------------d) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,------------------------------------------e) předkládat valné hromadě i jednateli svá vyjádření, doporučení a návrhy,------------------------f) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.--------------------------------------------

3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se
zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo společenskou smlouvou.---------4. Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, případně jiný člen
dozorčí rady, nemá-li dozorčí rada předsedu. Písemná forma je dodržena i při zaslání
pozvánky emailem. -------------------------------------------------------------------------------------5. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat pořad jednání, dobu a místo konání
a musí být odeslána členům dozorčí rady nejpozději 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem
zasedání. Zasedání dozorčí rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení
patnáctidenní lhůty tehdy, když všichni členové dozorčí rady převzetí pozvánky potvrdí
a prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. ------------------------------------------------------6. Předseda dozorčí rady, případně jiný člen dozorčí rady, nemá-li dozorčí rada předsedu, je
povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti, nebo požádáli o to písemně některý z členů dozorčí rady nebo představenstva, a to nejpozději do 15

(slovy: patnácti) dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí
obsahovat návrh pořadu jednání. ---------------------------------------------------------------------7. Dozorčí rada může pozvat na své zasedání i jednatele, zaměstnance společnosti nebo jiné
osoby. ----------------------------------------------------------------------------------------------------8. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti, či pokud dozorčí rada nemá
předsedu, jiný člen dozorčí rady.------- --------------------------------------------------------------9. O průběhu zasedání dozorčí rady a usneseních přijatých na zasedání se pořizuje zápis, který
podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě
uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se
zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.-------------------------10. Dozorčí rada má pět členů. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Členem dozorčí rady
nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním
rejstříku jednat za společnost.-------------------------------------------------------------------------11. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. -----------------------------------------------------12. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným
dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto
oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.13. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, zpravidla v sídle společnosti. --------------------------------14. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina
jejích členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. -------------------------------------------------15. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí,
aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Hlasování se provádí
aklamací. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.-----------16. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.----------------------XVI.
Podíl na zisku
Společníci se podílejí na zisku a jiných složkách vlastního kapitálu určeném valnou hromadou
k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. O termínu a způsobu vyplacení podílu na
zisku rozhoduje jednatel.----------------------------------------------------------------------------------XVII.
Zánik společnosti
1. Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady, jinak způsoby a na základě skutečností
uvedených v zákoně o obchodních korporacích. --------------------------------------------------2. V případě zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na
likvidačním zůstatku. Podíl na likvidačním zůstatku je možno vyplatit i jinak než
v penězích.------------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII.
Účetní závěrka, audit
1. Za vypracování účetní závěrky je zodpovědný jednatel. Jednatel je povinen předložit valné
hromadě řádnou účetní závěrku tak, aby valná hromada mohla řádnou účetní závěrku
schválit do šesti měsíců od konce příslušného účetního období. Účetní závěrka musí být
vypracována v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.------------------------------2. Společnost je povinna mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a to i v případě, že právní
předpis takovou povinnost společnosti nestanoví.-------------------------------------------------XIX.
Změny společenské smlouvy
Tato společenská smlouva může být měněna a doplňována: ---------------------------------------1.
2.

Dohodou všech společníků ve formě notářského zápisu.----------------------------------------Rozhodnutím valné hromady, o kterém bude pořízen notářský zápis.-------------------------

Jestliže došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti, je
jednatel povinen bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění
společenské smlouvy a uložit je spolu s listinami prokazujícími změnu této listiny do sbírky
listin příslušného rejstříkového soudu. -----------------------------------------------------------------XX.
Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku
Schválením tohoto znění společenské smlouvy se společnost podřizuje zákonu o obchodních
korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.

