
 
 
 

Z a k l a d a t e l s k á     l i s t i n a 
obchodní společnosti 

Sportoviště Přerov s.r.o. 
 
 

I. 
Jediným společníkem obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je statutární 
město Přerov, IČ: 003 01 825, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 709/34.   
 

II. 
Obchodní firma společnosti zní:  ----------------------------------------------------------------------  
Sportoviště Přerov s.r.o.  ------------------------------------------------------------------------------  
 
Sídlo společnosti:  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Přerov  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

III. 
Předmět podnikání společnosti: -----------------------------------------------------------------------  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,  -  
- hostinská činnost.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 
IV. 

Základní kapitál společnosti tvoří peněžitý vklad ve výši  ........................  200.000,- Kč 
slovy: dvě stě tisíc korun českých.  -------------------------------------------------------------------  

 
V. 

Na základním kapitálu společnosti se společník statutární město Přerov, IČ: 003 01 
825, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 709/34, účastní peněžitým 
vkladem ve výši 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, který bude splacen 
v plné výši před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Jeho 
podíl ve společnosti činí 100% (sto procent).  -----------------------------------------------------  
Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou 
spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Na podíl není možno vydat kmenový list. -    
Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. V případě, že stávající společník 
nabude další podíl, nový podíl k původnímu přirůstá.  -------------------------------------------  
Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo 
třetí osobu pouze se souhlasem valné hromady.  ------------------------------------------------  
K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.  -------------------------------------------  
Podíl se dědí. Zánikem společníka přechází jeho podíl na právního nástupce.. ---------  
 
Společnost vede seznam společníků.  ---------------------------------------------------------------  
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.  --------------------------------------------------------------------------------  
 

VI. 
Orgány společnosti jsou:  --------------------------------------------------------------------------------  

- valná hromada,  -----------------------------------------------------------------------------------  
- jednatel,  --------------------------------------------------------------------------------------------  
- dozorčí rada.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

A. Valná hromada  ----------------------------------------------------------------------------------  
 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.  ------------------------------------  
2. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají 

alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas za každou 1,- 
Kč (slovy: jednu korunu českou) vkladu.  --------------------------------------------------  

3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo 
tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do 
působnosti valné hromady náleží také:  ----------------------------------------------------  

a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní 
na základě zákona,  --------------------------------------------------------------------  

b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění 
nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 
společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,  -------------  

c) volba a odvolávání jednatele,  --------------------------------------------------------  
d) volba a odvolání likvidátora,  ---------------------------------------------------------  
e) schvalování udělení a odvolání prokury,  -----------------------------------------  
f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,  ----------------------------------   
g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a 

v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní 
účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady 
ztrát,  ----------------------------------------------------------------------------------------   

h) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské 
činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li 
v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat 
jednateli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,  -----------------  

i) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo 
tato společenská smlouva.  -----------------------------------------------------------  

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

4. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže 
zákon o obchodních korporacích určí, že valná hromada má být svolána 
častěji. V případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě 
neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník.  ----------------  

 
 
 



 
5. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady 

v rozsahu stanoveném v této smlouvě. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné 
hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla 
společnosti. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému 
společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit 
lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Po dobu, po 
kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez 
jakéhokoliv omezení, tedy bez souhlasu valné hromady.  -----------------------------  

 
 

B. Jednatel  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1. Statutární orgán společnosti je jednatel.  ---------------------------------------------------  
Společnost má jednoho jednatele.  ----------------------------------------------------------  
Jednatel zastupuje společnost samostatně.  ----------------------------------------------  
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané 
obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -------------------------------  

 
2. Jednatel není oprávněn bez předchozího souhlasu valné hromady společnosti 

činit tato právní jednání:  ------------------------------------------------------------------------  

 uzavírat smlouvy, přejímat ručení a zavazovat společnost s jednotlivým 
plněním vyšším než 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých),  -----------   

 uzavírat smlouvy, jimiž dochází k nabývání či pozbývání nemovitostí 
bez ohledu na jejich hodnotu,  -------------------------------------------------------  

 nabývat a pozbývat majetkovou účast v obchodních společnostech či 
družstvech, v jiných právnických osobách, včetně upisování nákupu a 
prodeje akcií,  -----------------------------------------------------------------------------  

 vystavovat směnky, poskytovat záruky či zajištění a uzavírat smlouvy o 
úvěru.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Omezení jednatelského oprávnění touto společenskou smlouvou nebo jiným 
ujednáním nebo rozhodnutím jakéhokoliv orgánu společnosti nejsou vůči 
třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna.  ------------------------------------------  
 

3. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti ve všech věcech, které nepatří 
do působnosti valné hromady a dále:  ------------------------------------------------------  

a) vedení seznamu společníků,  --------------------------------------------------------  
b) řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,  ------------------------------  
c) poskytnutí informací o věcech společnosti na žádost společníka.  --------   

 
4. Bez svolení všech společníků jednatel nesmí:  -------------------------------------------  

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve 
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro 
jiného,  --------------------------------------------------------------------------------------  

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným 
předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném 
postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo  ------------------------------------  

 
 
 



 
c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník 

s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se 
stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.  ------------  

 
       Pokud všichni společníci v okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem na 

některou ze shora uvedených okolností výslovně upozorněni nebo vznikla-li 
později a jednatel na ni písemně upozornil všechny společníky, má se za to, 
že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud 
kterýkoli ze společníků vyslovil nesouhlas s činností jednatele do 1 (jednoho) 
měsíce ode dne, kdy byl na ni jednatelem upozorněn.  --------------------------------  

 
 

C. Dozorčí rada  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na 

výkon působnosti jednatele a na činnosti společnosti, nahlíží do obchodních a 
účetních knih, jiných dokladů společnosti a účetních závěrek a kontroluje 
v nich obsažené údaje a podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné 
hromadě.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. ------------------------------------------------------------------  
Členy dozorčí rada volí a odvolává valná hromada společnosti.  --------------------  
Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.  -------------  
Funkční období členů dozorčí rady je 5 (pět) let.-----------------------------------------  
Člen dozorčí rady může být volen opakovaně.  ------------------------------------------  
Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo prokurista.  ---------  

3. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.  --------------------------  
4. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává 

předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, ve které 
uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání dozorčí rady. Pozvánka 
musí být doručena nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní 
i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí 
z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.  ------------------------  

 
 

VII. 
1. Smlouva uzavřená mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným 

společníkem a tímto společníkem vyžaduje písemnou formu s úředně 
ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného 
obchodního styku.  

2. Společník je povinen splnit svou vkladovou povinnost do 60 (šedesáti) dnů od 
převzetí vkladové povinnosti.  -----------------------------------------------------------------  

3. V případě, že společník nevyužije přednostního práva ve lhůtě 1 (jednoho) 
měsíce ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu, 
může vkladovou povinnost převzít se souhlasem valné hromady kdokoliv. To 
platí obdobně, vzdal-li se společník tohoto práva podle § 221 zákona 
o obchodních korporacích.  --------------------------------------------------------------------  

4. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, valná hromada nemůže rozhodnout 
o jiném způsobu výplaty, ledaže by změnila zakladatelskou listinu.  ---------------  

5. Podíl na zisku lze společníkovi vyplatit:  ----------------------------------------------------  



- na adresu společníka,  -----------------------------------------------------------------  
- bezhotovostním převodem na jeho účet,  -----------------------------------------  
- hotově k rukám společníka z hotovostích zdrojů společnosti.  --------------   

6. Jediný společník nemůže ze společnosti vystoupit.  ------------------------------------  
Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci právo na podíl na likvidačním 
zůstatku v poměru podílů všech společníků.  ---------------------------------------------  

7. Společnost je založena na dobu neurčitou.  -----------------------------------------------  
 
 

VIII. 
Ustanovení při zakládání společnosti:  ---------------------------------------------------------------  
 

1. Vkladová povinnost zakladatele:  -------------------------------------------------------------  
statutární město Přerov, IČ: 003 01 825, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 
Bratrská 709/34, přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se splnit ji peněžitým 
vkladem v celkové výši 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, do 60 
(slovy: šedesáti) dnů ode dne sepsání této zakladatelské listiny na účet, který 
zakladateli sdělí správce vkladu.  ------------------------------------------------------------  

 
2. Jediný společník určuje, že prvním jednatelem společnosti bude:  -----------------  

 . 
 

3. Jediný společník určuje, že prvními členy dozorčí rady společnosti budou:  -----  
a) --------- 
b) --------- 
c) --------- 

  
4. Jediný společník určuje, že správcem vkladu bude .------------------------------------

------- 
 


