
ÚPLNÉ ZNĚNÍ

--- Z A K L A D A T E L S K É   L I S T I N Y ---
--- O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM ----

Z a  p r v é : Statutární město Přerov, IČ  00301825, se sídlem Přerov, Bratrská 34, jako 
jediný zakladatel, touto zakladatelskou listinou založilo, na základě předchozího rozhodnutí 
zastupitelstva dle ustanovení § 84 odst. 2 písmeno f) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění, společnost s ručením omezeným a obchodní firma této společnosti zní:-------

Technické služby města Přerova, s.r.o.----------------------------------------------------------------

Sídlo společnosti zní: Přerov------------------------------------------------------------------------------

Adresa sídla : Na Hrázi 3165/17, Přerov I – Město, PSČ 750 02 Přerov, -----------------------

Identifikační číslo společnosti: 278 41 090. -----------------------------------------------------------

Jediným společníkem je : ---------------------------------------------------------------------------------

- Statutární město Přerov, IČ: 00 30 18 25, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 
709/34.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Podíl jediného společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento 
podíl připadající k výši základního kapitálu a  základní podíl jediného společníka činí 
100 %.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tato zakladatelská listina určuje, že společník může vlastnit více základních podílů, které
při jejich vzniku budou následně číslovány vzestupnou číselnou řadou (např. základní podíl 2, 
3 atd.). Více základních podílů může vzniknout i rozdělením podílu společníka dle ustanovení 
§ 43 zákona o obchodních korporacích.------------------------------------------------------------------

Tato zakladatelská listina určuje, že ve společnosti existuje jediný druh podílu a to podíl 
základní.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede Společnost. -------------------------

Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná 
společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu 
odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, povinnost přispět na vytvoření 
vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad společníkův vklad (dále jen „příplatek“) 
spojenou s podílem, bude-li v budoucnu určena, a den zápisu do seznamu společníků. ---

Při zániku účasti společníka v obchodní korporaci za jejího trvání jinak než převodem 
podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo 
jeho právnímu nástupci právo na vypořádací podíl, ledaže jiný právní předpis stanoví 
jinak. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka v obchodní 
korporaci z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní 
závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci a vypořádací 
podíl se vyplácí v penězích a je splatný do tří měsíců po splnění zákonných podmínek.---



Liší – li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví 
vychází se při určení výše vypořádacího podílu z reálné hodnoty majetku snížené o výši 
dluhů vykázaných v účetní závěrce.--------------------------------------------------------------------

Z a   d r u h é : Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je : -----------------------------------

- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady---------------------------------------
- Provozování pohřební služby-----------------------------------------------------------------------
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení---------------------
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  1 až 3 živnostenského zákona--------
- Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o 
největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní---------------------------------------------------------------------

Z a   t ř e t í : Základní  kapitál společnosti  tvoří splacený vklad jediného společníka ve výši 
97.872.000,-Kč (slovy: devadesát sedm milionů osm set sedmdesát dva tisíc korun českých).-

Celý vklad ve výši 200.000,- Kč připadající na základní podíl přebral jediný zakladatel a 
společník a byl jediným společníkem splacen v plném rozsahu.-------------------------------------

Jediný zakladatel, Statutární město Přerov, IČ: 00 30 18 25, se sídlem Přerov, Bratrská 
34,  určilo při založení správcem vkladu  zakladatele, prostřednictvím pověřeného 
zaměstnance paní Oldřišky Sedláčkové, nar. 10.03.1954, bytem Přerov, Dvořákova 2625/59, 
v souladu s ustanovením  § 60 obch. zákoníku v platném znění nyní v souladu s ustanovením 
§ 18 a následující  Zákona o obchodních korporacích v platném znění.-----------------------------
Pro potřeby obchodního rejstříku bylo o splacení  tohoto vkladu vydáno samostatné písemné 
prohlášení.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Po vzniku společnosti předal správce vkladu - zakladatel - splacený základní kapitál  bez 
zbytečného odkladu společnosti. -------------------------------------------------------------------------

Z a   č t v r t é : Společnost má dva jednatele.--------------------------------------------------------

Statutárním orgánem této společnosti s ručením omezeným je každý jednatel.--------------

Jednatelé společnosti zastupují společnost ve všech věcech samostatně. Jednatelé 
společnosti se podepisují tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí 
svůj podpis. Jednatelé společnosti netvoří kolektivní orgán.--------------------------------------

Prvními jednateli společnosti byli určeni :--------------------------------------------------------------

 pan Václav Zatloukal, nar. 02.07.1965, bytem Přerov, Přerov XI – Vinary, Krátká 
266/4, PSČ 751 24,------------------------------------------------------------------------------------

 paní Ing. Naděžda Jačková, nar.  17.11.1955, bytem Přerov, Přerov I – Město, 
Želatovská 549/34, PSČ 750 02.--------------------------------------------------------------------

Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence a jednatelé nesmí vykonávat činnosti uvedené v § 
199 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. Tato zakladatelská listina neurčuje další 
omezení činnosti jednatele.--------------------------------------------------------------------------------



Tato zakladatelská listina určuje, že zákaz konkurence v rozsahu shodném jako u jednatelů, se 
nevztahuje na  společníky společnosti.------------------------------------------------------------------

Jediný společník,  uvedený shora, vykonává působnost valné hromady a to v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.-------------------------------------------------------------------------------

Tato zakladatelská listina připouští převod podílu společníka nebo jeho části vzniklé 
rozdělením na jinou osobu a dále tato zakladatelská listina podmiňuje převod podílu 
společníka nebo jeho části na jinou osobu jen se souhlasem valné hromady. ----------------------

Tato zakladatelská listina  stanoví, že do působnosti valné hromady rovněž  náleží:--------------

- rozhodování  o změně obsahu zakladatelské listiny či případně společenské smlouvy (§ 
190 odst. 1 písm. a) ZOK,-----------------------------------------------------------------------------

- jmenování, odvolání a odměňování likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu 
funkce a rozhodování o poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-

- rozhodování o zrušení společnosti  s likvidací (§ 190 odst. 1 písm. f) zákona o 
obchodních korporacích),-----------------------------------------------------------------------------

- rozhodnutí podle ustanovení § 190 odst. 1 písm. a), b), c), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), 
o) zákona o obchodních korporacích v platném znění,--------------------------------------------

- udělování a odvolávání prokury.---------------------------------------------------------------------

Jediný zakladatel zřídil touto zakladatelskou listinou dozorčí radu.-------------------------

Dozorčí rada má sedm členů. -----------------------------------------------------------------------------

Prvními členy dozorčí rady byli určeni na dobu neurčitou : ------------------------------------------

- pan Čestmír Hlavinka, nar.  15.07.1955, bytem Přerov, Přerov I – Město, Gen. 
Rakovčíka 2572/25, PSČ 750 02,-------------------------------------------------------------------

- pan Bc. Jaroslav Čermák, nar.  20.08.1963, bytem Přerov, Přerov I – Město, 
Palackého 1446/30, PSČ 750 02,--------------------------------------------------------------------

- pan RsDr. Josef Nekl, nar.  28.05.1953, bytem Přerov, Přerov I – Město, Kozlovská 
2165/33, PSČ 750 02,----------------------------------------------------------------------------------

- paní Ing. Anna Pospíšilová, nar.  23.12.1967, bytem Přerov, Přerov I – Město, 
Prokopa Holého 2574/1, PSČ 750 02,-------------------------------------------------------------

- pan Ing. Karel Ondrášek, nar.  13.01.1955, bytem Dolní Libina 95, PSČ 788 05 
Libina,---------------------------------------------------------------------------------------------------

- pan JUDr. Karel Veverka, nar.  23.07.1954, bytem Přerov, Přerov I – Město, U 
Žebračky 2860/32, PSČ 750 02,---------------------------------------------------------------------

- pan PhDr. Marcel Kašík, nar.  18.05.1971, bytem Přerov, Přerov I – Město, nábř. 
Dr. E. Beneše 2717/1, PSČ 750 02.-----------------------------------------------------------------

Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti.------------------------------------------------

Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence a členové dozorčí rady nesmí vykonávat 
činnosti uvedené v § 201 odst. 4a § 199 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.--------------

Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou a jediný společník vykonává působnost 
valné hromady.---------------------------------------------------------------------------------------------



Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady. Musí jim být uděleno slovo, 
kdykoli o to požádají.---------------------------------------------------------------------------------------

Tato zakladatelská listina stanoví, že do působnosti dozorčí rady náleží :-----------------------
- dohlížení na činnost jednatelů (§ 201 odst. 2 písmeno a) zákona o obchodních 

korporacích),--------------------------------------------------------------------------------------------
- nahlížení do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrola tam obsažených 

údajů(§ 201 odst. 2 písmeno b) zákona o obchodních korporacích),----------------------------
- podává žalobu dle § 187  (§ 201 odst. 2 písmeno c) zákona o obchodních korporacích),---
- podávat jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě(§ 201 odst. 2 písmeno d) 

zákona o obchodních korporacích),-----------------------------------------------------------------
- oprávnění svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti (§ 201 odst.  

zákona o obchodních korporacích). Pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně 
ustanovení § 181 a následující zákona o obchodních korporacích.-----------------------------

Jediný zakladatel nevydává stanovy společnosti.------------------------------------------------------

Z a   p á t é : Společnost nevytváří rezervní fond. 

Jednatelé společnosti do 90-ti dnů od zveřejnění tohoto úplného znění zakladatelské listiny 
v obchodním rejstříku rozhodnou o rozpuštění dosavadního rezervního fondu a způsobu 
použití finančních prostředků v něm uložených. 

Z a   š e s t é : Společnost s ručením omezeným je založena na dobu neurčitou a vznikla
dnem zápisu do obchodního rejstříku. -------------------------------------------------------------------

Z a   s e d m é : Právní poměry Společnosti se řídí českým právem, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (občanský 
zákoník), a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních 
korporacích). V záležitostech neupravených touto zakladatelskou listinou se bude 
aplikovat příslušné ustanovení zákona o obchodních korporacích a nebo občanského 
zákoníku. Spory týkající se vnitřních poměrů Společnosti spadají do působnosti českých 
soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem.------------------------------------

Z a   o s m é : Jediný společník prohlašuje, že jím založená společnost s ručením omezeným 
bude vykonávat svou činnost v souladu s českými právními předpisy a na základě a v mezích 
příslušných povolení.---------------------------------------------------------------------------------------

Konec úplného nového znění zakladatelské listiny.-------------------------------------------------


