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STEJNOPIS

N  o  t  á  ř  s  k  ý       z  á  p  i  s

sepsaný  jménem  JUDr. Martina Krčmy, notáře sídlem v Praze, dne prvního dubna roku
dvoutisícíhodvacátéhoprvního (1.4.2021) v kanceláři notáře v Praze 1, Klimentská 1,
jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, mnou, JUDr. Danielou
Soukupovou, notářským kandidátem. --------------------------------------------------------------

Ú č a s t n í c i :  --------------------------------------------------------------------------------------
1. Obec Komňa, se sídlem č.p. 42, 687 71 Komňa, IČ: 002 07 438, zastoupená

starostkou obce, kterou je paní Ing. Jana Křižková, nar. 20. září 1971, bytem č.p. 191,
687 71 Komňa,   ----------------------------------------------------------------------------------

2. ENOTEP a.s., se sídlem  Bryksova 763/46, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 051
75 950, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 21672 (výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského
zápisu), zastoupená panem JUDr. Milanem Usnulem, nar. 27. listopadu 1950, bytem
U Jeslí 2266/14, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, a to na základě plné moci ze dne
31.března 2021, jejíž úředně ověřený opis tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.

Totožnost přítomné paní Ing. Jany Křižkové, byla mně, trvalému zástupci notáře,
prokázána. Paní Ing. Jana Křižková prohlašuje, že je za Obec Komňa způsobilá
samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.
Ke svému prohlášení paní Ing. Jana Křižková předkládá usnesení z 1. ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Komňa konaného dne 1. listopadu 2018
mimo jiné o volbě Ing. Jany Křižkové starostkou obce a výpis z usnesení Zastupitelstva
Obce Komňa konaného dne 25.března 2021, číslo usnesení 172/14/21, kterým
zastupitelstvo Obce Komňa mimo jiné schválilo vstup Obce Komňa do společnosti
ANTIK VIKTORIE s.r.o. a návrh nové společenské smlouvy jmenované společnosti.  ---
Existence Obce Komňa  byla prokázána dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
(obecní zřízení), dokladem Českého statistického úřadu oddělení Uherské Hradiště o
vyhledání firmy v registru zpravodajských jednotek ze dne 8. dubna 1997, nahlédnutím
do registru ekonomických subjektů a prohlášením starostky obce paní Ing. Jany
Křižkové. --------------------------------------------------------------------------------------------

Totožnost přítomného pana JUDr. Milana Usnula byla mně, trvalému zástupci notáře,
prokázána. Přítomný pan JUDr. Milan Usnul prohlašuje, že je za společnost ENOTEP
a.s. způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento
notářský zápis.  Zároveň prohlašuje, že pan Bc. Ing. Daniel Uherek, který podepsal plnou
moc, je též za společnost ENOTEP a.s. způsobilý samostatně právně jednat ve shora
uvedeném rozsahu. -----------------------------------------------------------------------------------
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Existence společnosti ENOTEP a.s. byla mně, trvalému zástupci notáře, prokázána shora
citovaným výpisem z obchodního rejstříku a prohlášením, které do notářského zápisu
činí zástupce společnosti pan JUDr. Milan Usnul. -----------------------------------------------

I.

Přítomná paní Ing. Jana Křižková v zastoupení Obce Komňa prohlašuje, že na základě
platné a účinné smlouvy o převodu podílu, uzavřené dne 31.března 2021 mezi paní
Gabrielou Peroutkovou, nar. 14. června 1991, bytem Brtnická 2853/11, 586 01 Jihlava,
na straně převodce, Obcí Komňa, IČ: 00207438, se sídlem Komňa 42, 687 71 Komňa, na
straně nabyvatele č. 1 a společností ENOTEP a.s., IČ: 05175950 se sídlem  Bryksova
763/46, Černý Most, 198 00 Praha 9, na straně nabyvatele č. 2, nabyla obec Komňa od
paní Gabriely Peroutkové, shora uvedené, podíl ve společnosti ANTIK VIKTORIE s.r.o.
se sídlem Dolní Dubňany 104, 671 73 Dolní Dubňany, IČ: 06938591, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105231 (dále
též jen „Společnost“), o velikosti 51 %, na který připadá vklad do základního kapitálu
společnosti ve výši 5.100,-- Kč (slovy: pěttisícjednosto korun českých). --------------------
Přítomný pan JUDr. Milan Usnul v zastoupení ENOTEP a.s. prohlašuje, že na základě
shora citované platné a účinné smlouvy  o převodu podílu ze dne 31.března 2021, nabyla
společnost ENOTEP a.s. od paní Gabriely Peroutkové, podíl ve Společnosti, o velikosti
49 %, na který připadá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 4.900,-- Kč
(slovy: čtyřitisícedevětset korun českých). --------------------------------------------------------
Citovaná platná a účinná smlouva o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy
smluvních stran byla Společnosti doručena dne 31.března 2021. ------------------------------

Paní Ing. Jana Křižková v zastoupení Obce Komňa a pan JUDr. Milan Usnul
v zastoupení společnosti ENOTEP a.s. prohlašují, že dnes přede mnou jednají
v zastoupení účastníků, jako společníků Společnosti a  ke svému prohlášením dokládají: -
· výpis z obchodního rejstříku Společnosti, který tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského

zápisu a o němž prohlašují, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti
zapisovaných do obchodního rejstříku s výjimkou údajů v části „Společník“, ----------

· smlouvu o převodu podílu ze dne 31.března 2021, shora uvedenou. ----------------------

II.

Nato účastníci spolu uzavírají dnes tuto: ----------------------------------------------------------

dohodu o změně společenské smlouvy společnosti

Účastníci, tj. Obec Komňa a ENOTEP a.s., se dle ust. § 147 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dohodli na
změně zakladatelské listiny společnosti ANTIK VIKTORIE s.r.o., a to tak, že stávající
znění zakladatelské listiny se v celém rozsahu nahrazuje tímto úplným novým zněním
společenské smlouvy: --------------------------------------------------------------------------------
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S P O L E Č E N S K Á  S M L O U V A
společnosti s ručením omezeným

I.
Firma a doba trvání společnosti

1. Firma společnosti zní: FUTURE EKOLOGY s.r.o. -----------------------------------------
2. Společnost je založena na dobu neurčitou. ----------------------------------------------------

II.
Sídlo společnosti

Sídlo společnosti: č.p. 42, 687  71 Komňa --------------------------------------------------------

III.
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: --------------------------------------------------------------
· výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, --------
· zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství. ---------------------------------------------

IV.
Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti je 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých). -------

V.
Určení společníků,  určení druhů podílů každého společníka, výše vkladu

připadající na podíl každého společníka

Společníky společnosti jsou: ------------------------------------------------------------------------
a) Obec Komňa, se sídlem č.p. 42, 687 71 Komňa, IČ: 002 07 438, která vlastní

základní podíl ve výši 51% (slovy: padesátjedna procent), na který připadá vklad do
základního kapitálu ve výši  5.100,-- Kč (slovy: pěttisíc jednostokorun českých), -----

b) ENOTEP a.s., se sídlem  Bryksova 763/46, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 051 75
950, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka
21672, která vlastní základní podíl ve výši 49% (slovy: čtyřicetdevět procent), na
který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 4.900,-- Kč (slovy: čtyřitisíce
devětset korun českých). ------------------------------------------------------------------------
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VI.
Podíl, převod a přechod podílu

1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti
plynoucí. -------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ve společnosti existuje jeden druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou
spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. ---------------------------------------------------

3. Společník může vlastnit pouze jeden podíl. --------------------------------------------------
4. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši

základního kapitálu. ------------------------------------------------------------------------------
5. Má-li společnost více společníků, je možné podíl převést na společníka bez souhlasu

valné hromady. K převodu podílu na jinou osobu než společníka se vyžaduje souhlas
valné hromady.  -----------------------------------------------------------------------------------

6. Má-li společnost jediného společníka, je podíl převoditelný bez omezení. --------------
7. Podíl se nedědí.------------------------------------------------------------------------------------

VII.
Práva a povinnosti společníků

1. Společníci mají všechna práva a povinnosti tak, jak jsou jim svěřena a uložena
zákonem a touto společenskou smlouvou. ----------------------------------------------------

2. Společníci se podílejí na zisku a jiných vlastních zdrojích určených valnou hromadou
k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Valná hromada může určit, že
podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích může být vyplácen i jinak než v penězích. -----

3. Společnost nemůže usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost
poskytnout peněžitý příplatek (příplatkovou povinnost). Společník však může se
souhlasem jednatele společnosti poskytnout dobrovolný příplatek, a to i nepeněžitý.--

VIII.
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatelé a dozorčí rada.--------------------------------

IX.
Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků.  ----------------------------
2. Pokud má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento

společník. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby
rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má
rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny. Rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady je vůči společnosti účinné, jakmile jí dojde.--

3. Společník se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být
udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo
na více valných hromadách. --------------------------------------------------------------------
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4. Veškerá rozhodnutí spadající do působnosti valné hromady mohou být přijata i mimo
valnou hromadu (rozhodování per rollam).-------------------------------------------------------
V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí
poštou nebo emailovou korespondencí na adresu, kterou společník Společnosti písemně
předem oznámí, všem společníkům. Písemné vyjádření společníků musí být Společnosti
doručeno ve lhůtě patnácti (slovy: patnácti) dní ode dne doručení návrhu. Nevyjádří-li
se společník ve stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí s navrženým usnesením.------
Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem,
pak návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu notářského zápisu. V takovém případě
se společníkům zasílá kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření
společníka se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká.
Podpis společníka na vyjádření musí být úředně ověřen a originál vyjádření musí být
ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní doručen společnosti.-----------------------------------------

5. Do působnosti valné hromady patří rozhodnutí o záležitostech, které zákon nebo tato
společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné
hromady náleží dále též: ------------------------------------------------------------------------
a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě

zákona; ----------------------------------------------------------------------------------------
b) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; ---------------------------------------------
c) volba a odvolání likvidátora; ---------------------------------------------------------------
d) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání
nebo činnosti společnosti; ------------------------------------------------------------------

6. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které náleží do působnosti
jiného orgánu společnosti.  ----------------------------------------------------------------------

7. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají
dohromady nadpoloviční většinu všech hlasů. -----------------------------------------------

8. Každý společník má jeden hlas na každých 100,-- Kč (jednosto korun českých) svého
vkladu. ---------------------------------------------------------------------------------------------

9. Valná hromada rozhoduje alespoň 70 % většinou hlasů přítomných společníků,
nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů. -----------------------

X.
Jednatel, počet jednatelů a způsob jednání za společnost

1. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Společnost má dva jednatele. -------------
2. Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat Společnost v celém rozsahu a samostatně.-----

Jednatel podepisuje za společnost tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti
připojí svůj podpis. -------------------------------------------------------------------------------

3. Jednatelem smí být pouze fyzická osoba. -----------------------------------------------------
4. Jednatel je volen a odvoláván rozhodnutím valné hromady. -------------------------------
5. Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti. Jednatel je oprávněn udělit plnou

moc třetí osobě. Jednateli náleží veškerá působnost, kterou společenská smlouva
nebo zákon nesvěřila jinému orgánu. ----------------------------------------------------------
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6. Jednatel může ze své funkce odstoupit a své odstoupení musí oznámit orgánu, který
ho zvolil a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat
tento orgán. Jestliže odstupující jednatel oznámí své odstoupení na zasedání orgánu,
končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení,
neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----------------

7. Na jednatele se uplatní zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem, ledaže byli
všichni společníci při založení společnosti nebo v okamžiku zvolení jednatele na
některou z okolností porušujících zákonem daný rozsah zákazu konkurence výslovně
upozorněni (nebo vznikla-li později a jednatel na ně písemně upozornil všechny
společníky), a výslovně po upozornění s takovou činností jednatele vyslovili svůj
souhlas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

XI.
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je volena valnou hromadou společníků, má tři členy kteří volí ze svého
středu předsedu dozorčí rady. -------------------------------------------------------------------

      Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti jednatelů a na činnost společnosti. ----------
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu

tímto zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím
osobám. --------------------------------------------------------------------------------------------

3. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné
povinnosti  kontroly působnosti jednatelů. ---------------------------------------------------

4. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se
činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se
skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu
s právními předpisy a stanovami. --------------------------------------------------------------

5. Oprávnění podle odstavce 4 mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě
rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----------

6. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také
mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů
nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -------------------------

7. Předseda dozorčí rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti
jednatelům. ----------------------------------------------------------------------------------------

XII.
Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti převzetím vkladové povinnosti ke  zvýšení
dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, z vlastních zdrojů, nebo  kombinací obou
způsobů, rozhoduje valná hromada. -----------------------------------------------------------

2. Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu převzetím
vkladové povinnosti, a to v poměru podle výše svých podílů. Vzdá-li se společník
svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu, může vkladovou
povinnost se souhlasem valné hromady převzít kdokoliv. Vkladová povinnost se
přebírá písemným prohlášením, které obsahuje náležitosti stanovené zákonem a
podpis na prohlášení musí být úředně ověřen. -----------------------------------------------



Strana sedmá

3. Peněžité vklady musí být splaceny nejpozději  do 5 (slovy: pěti)  let  ode dne převzetí
vkladové povinnosti. Nepeněžité vklady musí být vneseny do 30 (slovy: třiceti) dnů
ode dne převzetí vkladové povinnosti ---------------------------------------------------------

4. Společník, který nesplatí předepsanou hodnotu svého peněžitého vkladu ve stanovené
lhůtě, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) p.a.
(slovy: ročně) z nesplacené částky. ------------------------------------------------------------

5. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může ze společnosti
valná hromada vyloučit. -------------------------------------------------------------------------

XIII.
Zrušení a likvidace společnosti

Zrušit společnost lze dohodou společníků ve formě notářského zápisu nebo rozhodnutím
valné hromady. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na
likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem podílů.  ---------------------------------

XIV.
Ostatní ujednání

1. V otázkách neupravených touto společenskou smlouvou se společnost řídí platnými
právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích). --------------------------------------------------------------------------------------

2. Má-li společnost více společníků, pak je toto zakladatelské právní jednání společenskou
smlouvou. Má-li společnost pouze jediného společníka, pak je toto zakladatelské právní
jednání zakladatelskou listinou a všude, kde se hovoří o společenské smlouvě, má se na
mysli zakladatelská listina. -------------------------------------------------------------------------

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu.

Dle ustanovení § 70 a násl. zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád), ve znění pozdějších právních předpisů, já, JUDr. Daniela Soukupová – trvalý
zástupce notáře JUDr. Martina Krčmy tímto prohlašuji, že právní jednání, o němž je
sepisován tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty,
se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, splňuje náležitosti a
podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a
byly splněny a doloženy formality, které jsou předpokladem pro sepsání tohoto
notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku. ---------------------
Je konstatováno, že trvalému zástupci notáře byla při jednání předložena též smlouva o
převodu podílu, souhlas s umístěním sídla společnosti a výpis z katastru nemovitostí. ----
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Z á v ě r e m

Potvrzuji, že jsem sepsala tento notářský zápis. -------------------------------------------------
Přítomní paní Ing. Jana Křižková a pan JUDr. Milan Usnul si notářský zápis přečetli,
notářský zápis schvalují a vlastnoručně podepisují. ----------------------------------------------
Poté notářský zápis podepisuji i já, JUDr. Daniela Soukupová-trvalý zástupce notáře
JUDr. Martina Krčmy, a připojuji otisk kulatého úředního razítka notáře.--------------------

Ing. Jana Křižková v.r.                                                                 JUDr. Milan Usnul v.r.
starostka                                                                                        v zastoupení
Obec Komňa                                                                                 ENOTEP a.s.

JUDr. Daniela   S o u k u p o v á   v.r.
trvalý zástupce JUDr. Martina   K r č m y,

notáře sídlem v Praze

                  L.S. – JUDr. Martin KRČMA, NOTÁŘ V PRAZE, *4*

















      Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem ze dne 1.dubna 2021, sp.zn. NZ  91/2021. ---------------
      Potvrzuji, že opisy, které tvoří přílohy č.1 až č.3 tohoto stejnopisu
notářského zápisu doslovně souhlasí s přílohami č.1 až č.3 notářského
zápisu ze dne 1.dubna 2021, sp.zn. NZ 91/2021. ---------------------------------
Příloha č.1 notářského zápisu sestává z jednoho listu.----------------------------
Příloha č.2 notářského zápisu sestává ze tří listů. ---------------------------------
Příloha č.3 notářského zápisu sestává z jednoho listu.----------------------------

V Praze dne 6.dubna 2021 -----------------------------------------------------------
(slovy: šestého dubna roku dvoutisícíhodvacátéhoprvního). --------------------
JUDr. Daniela S o u k u p o v á
trvalý zástupce JUDr. Martina K r č m y
notáře sídlem v Praze


	N  o  t  á  ř  s  k  ý       z  á  p  i  s
	Zrušit společnost lze dohodou společníků ve formě notářského zápisu nebo rozhodnutím valné hromady. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem podílů.  ---------------------------------
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