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Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Na Příkopě 12 dne prvního ledna roku dvou 
tisícího jedenáctého (1.1.2011) mnou JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze o         

r o z h o d n u t í  o r g á n u  p r á v n i c k é  o s o b y , a sice valné hromady  
KVĚTINKA PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Dlouhá 1, PSČ 110 00, IČ 123 
45 678.-------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 

I.
Ve 13.30 hod. se dostavili:-------------------------------------------------------------------------
Jan Zodpovědný, nar. 1.1.1981, bytem Praha 1, Dlouhá 1 – společník a jednatel---------
Petr Zručný, nar. 2.2.1982, bytem Brno, Česká 1 – společník-------------------------------
jejichž totožnost byla zjištěna z úředních průkazů,----------------------------------------------

a předložili--------------------------------------------------------------------------------------------
výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
12345 a čestně prohlásili, že tento výpis je pravý a platný a obsahuje aktuální stav údajů 
o společnosti - z tohoto výpisu byla osvědčena existence shora uvedené právnické 
osoby,--------------------------------------------------------------------------------------------------
společenskou smlouvu společnosti ze dne 10.2.2004  a čestně prohlásili, že jde o  úplné 
aktuální znění společenské smlouvy.--------------------------------------------------------------

Dále přítomní prohlásili, že všichni společníci jsou k právním úkonům zcela způsobilí a 
že se vzdávají způsobu a lhůty ke svolání valné hromady.-------------------------------------

Vyhlásili, že valná hromada je usnášení schopná, způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť  
se jí účastní společníci, kteří mají 100% hlasů.--------------------------------------------------

Nato byl jednomyslně Jan Zodpovědný zvolen předsedou valné hromady a Petr Zručný
zapisovatelem.----------------------------------------------------------------------------------------

Na základě shora uvedených zjištění já, notářka, prohlašuji, že formality a právní 
jednání k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné 
hromady byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a společenskou smlouvou 
společnosti.--------------------------------------------------------------------------------------------

II.
Nato předsedající vyhlásil, že na programu jednání valné hromady je rozhodnutí o 
změně společenské smlouvy společnosti, kteréžto rozhodnutí je v působnosti valné 
hromady dle  § 125 odst. 1, písm. d) obchodního zákoníku a článku IX. společenské 
smlouvy.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Předsedající valné hromady přednesl tento návrh  r o z h o d n u t í :-----------------------

Valná hromada mění společenskou smlouvu společnosti takto:--------------------------

A/ V článku II. společenské smlouvy se dosavadní sídlo společnosti nahrazuje 
sídlem tímto: Odolena Voda.-----------------------------------------------------------------------

B/ V článku IV. společenské smlouvy se dosavadní předměty podnikání nahrazují 
předmětem tímto:------------------------------------------------------------------------------------
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až š živnostenského zákona.-----------

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. Já, notářka, jsem se přesvědčila 
pohledem a předsedající valné hromady vyhlásil, že shora uvedené rozhodnutí bylo 
přijato jednomyslně, tj. 100 % hlasů (potřebná většina byla dvě třetiny hlasů). Pro přijetí 
rozhodnutí tedy hlasovali všichni společníci, tj. Jan Zodpovědný a Petr Zručný.-----------

Dne 1.1.2011 v Praze 1, Na Příkopě 12 bylo rozhodnutí o změně společenské 
smlouvy přijato.-------------------------------------------------------------------------------------

Já, notářka, na žádost KVĚTINKA PRAHA, spol. s r.o. osvědčuji, že tato právnická 
osoba vykonala právní jednání jejichž výsledkem je přijetí shora uvedeného rozhodnutí 
a přitom splnila formality potřebné pro jeho přijetí. Shora uvedené rozhodnutí bylo 
přijato a potvrzuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a 
společenskou smlouvou společnosti.--------------------------------------------------------------

III.
Nato předsedající valné hromady  vyhlásil, že  na programu jednání valné hromady je 
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, kteréžto rozhodnutí je 
v působnosti valné hromady dle  § 125 odst.1 , písm. e) obchodního zákoníku a článku 
IX. a XI. společenské smlouvy.--------------------------------------------------------------------

Předsedající valné hromady přednesl tento návrh  r o z h o d n u t í :-----------------------

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z 200.000 Kč, 
slovy dvě stě tisíc korun českých, o 7.420.000 Kč, slovy sedm milionů čtyři sta 
dvacet tisíc korun českých, na 7.620.000 Kč, slovy sedm milionů šest set dvacet tisíc 
korun českých, a to peněžitými vklady, s tím, že všichni dosavadní společníci se 
vzdávají přednostního práva k převzetí závazku na zvýšení vkladů poměrně 
k vkladům dosavadním a souhlasí s tím, aby závazky k novým vkladům převzaly 
tyto osoby:--------------------------------------------------------------------------------------------

Jakub Nový, nar. 3.3.1983, bytem Odolena Voda, V Malém háji 353, který je oprávněn 
převzít závazek k novému vkladu ve výši 20.000 Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, a 
splatit částku 20.000 Kč do podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do 
obchodního rejstříku, nejpozději však do dvou měsíců ode dne dnešního.------------------
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Zentralbank SA se sídlem Švýcarská konfederace, Zürich, Hauptstraße 25, registrační 
číslo CH-123.4.567.891-0, která je oprávněna převzít závazek k novému vkladu ve výši 
7.400.000 Kč, slovy sedm milionů čtyři sta  tisíc korun českých, a splatit částku 
7.400.000 Kč do podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního 
rejstříku, nejpozději však do dvou měsíců ode dne dnešního.---------------------------------

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. Předsedající valné hromady 
vyhlásil a notářka se přesvědčila pohledem, že shora uvedené rozhodnutí o zvýšení 
základního kapitálu bylo přijato jednomyslně,  tj. 100 % hlasů (potřebná většina byla 
dvě třetiny hlasů). Pro přijetí tedy hlasovali všichni společníci, tj. Jan Zodpovědný a 
Petr Zručný.-------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 1.1.2011 v Praze 1, Na Příkopě 12 bylo rozhodnutí o zvýšení základního 
kapitálu přijato.-------------------------------------------------------------------------------------

Já, notářka, na žádost KVĚTINKA PRAHA, spol. s r.o. osvědčuji, že tato právnická 
osoba vykonala právní jednání jejichž výsledkem je přijetí shora uvedeného rozhodnutí 
a přitom splnila formality potřebné pro jeho přijetí. Shora uvedené rozhodnutí bylo 
přijato a potvrzuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy 
a společenskou smlouvou společnosti.------------------------------------------------------------

IV.
Nato předsedající vyhlásil, že na programu jednání valné hromady je rozhodnutí o 
udělení souhlasu k rozdělení a převodu obchodního podílu, kteréžto rozhodnutí je 
v působnosti valné hromady dle § 115 a § 117 obchodního zákoníku a článku VI. 
společenské smlouvy.--------------------------------------------------------------------------------

Předsedající valné hromady přednesl tento návrh  r o z h o d n u t í :-----------------------

Valná hromada uděluje souhlas k rozdělení obchodního podílu společníka Jan 
Zodpovědný, kterýžto obchodní podíl odpovídá vkladu na základním kapitálu ve výši 
100.000 Kč, na obchodní podíl odpovídající vkladu na základním kapitálu ve výši 
80.000 Kč a 20.000 Kč a souhlas k převodu rozdělením vzniklého obchodního podílu 
odpovídajícího vkladu na základním kapitálu ve výši 20.000 Kč na tuto osobu: Jakub 
Nový, nar. 3.3.1983, bytem Odolena Voda, V Malém háji 353, s tím, že obchodní podíl 
odpovídající vkladu na základním kapitálu ve výši 80.000 Kč Jan Zodpovědný
ponechává.--------------------------------------------------------------------------------------------

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. Já, notářka, jsem se přesvědčila 
pohledem a předsedající valné hromady vyhlásil, že shora uvedené rozhodnutí bylo 
přijato jednomyslně, tj. 100 % hlasů (potřebná většina byla nadpoloviční většina hlasů). 
Pro přijetí tedy hlasovali všichni společníci.-----------------------------------------------------

Dne 1.1.2011 v Praze 1, Na Příkopě 12 bylo rozhodnutí o udělení souhlasu 
s rozdělením převodem obchodního podílu přijato.-----------------------------------------
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Já, notářka, na žádost KVĚTINKA PRAHA, spol. s r.o. osvědčuji, že tato právnická 
osoba vykonala právní jednání jejichž výsledkem je přijetí shora uvedeného rozhodnutí 
a přitom splnila formality potřebné pro jeho přijetí. Shora uvedené rozhodnutí bylo 
přijato a potvrzuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a 
společenskou smlouvou společnosti.--------------------------------------------------------------

Tento notářský zápis byl mnou sepsán, přítomnými přečten, v celém svém rozsahu 
schválen a přede mnou, notářkou, předsedou valné hromady vlastnoručně podepsán.----

Jan Zodpovědný v.r.                                    L.S.              JUDr. Miluše Peterková
                                                                                                   notářka v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu úplně souhlasí s originálem notářského 
zápisu. Tento stejnopis určený pro společnost byl vyhotoven dne 1.1.2011.-----------------

Prohlášení:

Prohlašuji, že výše uvedený vzor notářského zápisu byl upraven a použit s výslovným 

svolením JUDr. Miluše Peterkové, notářky v Praze. Tento vzor notářského zápisu tvoří 

nedílnou přílohu č. 1 diplomové práce na téma „Působnost valné hromady společnosti 

s ručením omezeným,“ má pouze ilustrativní charakter a bez svolení autora nesmí být 

dále šířen jakýmkoliv způsobem.

V Praze dne 20.11.2011 ………………………………….

   Štěpán Nývlt




