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STEJNOPIS

Notářský zápis
sepsaný dne 16.11.2015 (šestnáctého listopadu roku dva tisíce patnáct) Mgr. Richardem Brázdou,
notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Kobližná 47/19, PSČ 602 00, s účastníkem,
kterým je: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RNDr. Otakar Prudil, datum narození 5.11.1981, bydliště Rudka 38, 679 72 Kunštát (dále též jako
„RNDr. Otakar Prudil“ nebo „účastník“), zastoupený na základě plné moci ze dne 10.11.2015
(desátého listopadu roku dva tisíce patnáct), jejíž úředně ověřený opis tvoří přílohu první tohoto
notářského zápisu, Samuelem Kohoutkem, datum narození 14.10.1988, bydliště Slovenská republika,
Poprad, Široká 90, PSČ 058 01 (dále též jen „Samuel Kohoutek“ nebo „zmocněnec“).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samuel Kohoutek, jehož osobní totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem,
prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento
notářský zápis, a je oprávněn RNDr. Otakara Prudila jako zmocněnec samostatně zastupovat při
právním jednání, o kterém je tento notářský zápis, což dokládá výše citovanou plnou mocí. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RNDr. Otakar Prudil, který je zastoupen svým zmocněncem Samuelem Kohoutkem, prohlašuje, že je
způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu zakladatelského právního jednání, o kterém je tento
notářský zápis, jako úpadce nepodal insolvenční návrh a není v úpadku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaje o účastníkovi byly dále ověřeny náhledem do základních registrů a insolvenčního rejstříku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účastník v souladu s ustanovením § 122 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“ nebo „ObčZ“), a ustanovením § 8 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o
obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), zakládá společnost s ručením omezeným a činí o tom
zakladatelské právní jednání v tomto znění: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zakladatelská listina ------------------------------------------------------------------------------------- o založení společnosti s ručením omezeným ---------------------------------Preambule-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RNDr. Otakar Prudil, datum narození 5.11.1981, bydliště Rudka 38, 679 72 Kunštát, jako zakladatel,
zakládá tímto podle ustanovení § 122 a násl. ObčZ a ustanovení § 8 odst. 2 a § 11 odst. 1 ZOK za
účelem provozování podnikatelské činnosti společnost s ručením omezeným za podmínek
stanovených touto zakladatelskou listinou.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1 Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo -----------------------------------------------------(1) Obchodní firma společnosti zní: Deregio, s.r.o. (dále jen „společnost“). Pod touto obchodní
firmou bude společnost vystupovat v právních vztazích a pod tímto názvem bude zapsána v
obchodním rejstříku u rejstříkového soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku. ---------(2) Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě) Zlín. ------------------------------------------------------------(3) Identifikační číslo: přidělí rejstříkový soud při vzniku společnosti.----------------------------------------(4) Právní forma společnosti je: společnost s ručením omezeným. -------------------------------------------(5) Společnost je založena na dobu neurčitou. ---------------------------------------------------------------------(6) Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního
rejstříku musí být podán do 6 (šesti) měsíců ode dne založení společnosti, jinak účinky
zakladatelského právního jednání od počátku zanikají. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2 Předmět podnikání nebo činnosti -------------------------------------------------------------------------------Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je: -----------------------------------------------------------------(a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 3 Určení společníka -----------------------------------------------------------------------------------------------------Jediným společníkem společnosti je RNDr. Otakar Prudil, datum narození 5.11.1981, bydliště Rudka
38, 679 72 Kunštát (dále jen „RNDr. Otakar Prudil“ nebo „společník“). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana druhá. ------------------------------------------------------------------------------------------------ NZ 1147/2015
§4
(1)

Podíl a vklad společníka---------------------------------------------------------------------------------------------Podíl společníka představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a
povinnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Společník může ve společnosti vlastnit pouze jeden podíl, a to podíl základní, se kterým nejsou
spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Ve společnosti se nepřipouští vznik různých druhů
podílů.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Výše podílu společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši
základního kapitálu. --------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Společník RNDr. Otakar Prudil ve společnosti vlastní podíl základní ve výši 100 % (jedno sto
procent), označený „Podíl základní č. 1“, na nějž připadá vklad ve výši 100.000 Kč (jedno sto
tisíc korun českých).--------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Podíl společníka ve společnosti je převoditelný na jiného společníka nebo na jinou osobu pouze
se souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného společníka je podíl společníka
převoditelný na jinou osobu vždy bez jakéhokoliv omezení. -----------------------------------------------(6) Podíl společníka společnosti lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem,
a to pouze s předchozím souhlasem valné hromady nebo rozhodnutím jediného společníka při
výkonu působnosti valné hromady. ------------------------------------------------------------------------------(7) K podílu lze zřídit zástavní právo pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Má-li
společnost jediného společníka, rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady o
udělení souhlasu se zřízením zástavního práva k podílu se nevyžaduje. --------------------------------(8) Podíl se dědí. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(9) Kmenový list pro podíl se nevydává. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 5 Základní kapitál -------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Základní kapitál společnosti je souhrn všech vkladů.---------------------------------------------------------(2) Základní kapitál společnosti činí 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 6 Valná hromada --------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------------------------------------------------------(2) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo zakladatelské
právní jednání 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 jiných
právních skutečností; ----------------------------------------------------------------------------------------(b) volba a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a
poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;-------------------------------(c)
rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; ---------------------------------------------------------(d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se
vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; ------------------------------------------------------(e) udělování pokynů jednatelům 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti
jiných orgánů společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------(4) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 51 %
(padesát jedno procento) všech hlasů. --------------------------------------------------------------------------(5) Každý společník má 1 (jeden) hlas na každou 1 Kč (jednu korunu českou) vkladu. -------------------(6) Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžadujeli zákon nebo zakladatelské právní jednání vyšší počet hlasů. ---------------------------------------------(7) Rozhodování společníků na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu s využitím technických
prostředků a korespondenční hlasovaní podle § 167 odst. 2 a 4 ZOK se nepřipouští. ---------------(8) Rozhodování mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam) se vylučuje pro přijetí
rozhodnutí: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------(a) k jejichž přijetí se na valné hromadě vyžaduje souhlas vyšší než prosté většiny hlasů
přítomných společníků,--------------------------------------------------------------------------------------(b) pro něž právní předpis vyžaduje osvědčení veřejnou listinou, ------------------------------------(c)
o volbě nebo odvolání jednatele nebo likvidátora,---------------------------------------------------(d) o zrušení společnosti s likvidací,---------------------------------------------------------------------------(e) o přeměně společnosti, -------------------------------------------------------------------------------------(f)
schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala ----
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podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti společnosti. --------------------------------------------------------------------(9) Vylučuje se možnost společníka nepřítomného na jednání valné hromady dodatečně vykonat
své hlasovací právo podle § 174 odst. 1 ZOK. ------------------------------------------------------------------(10) Vylučuje se kumulativní hlasování.--------------------------------------------------------------------------------(11) Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady
vykonává jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník----buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu
společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s
dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh
konkrétního rozhodnutí předložen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 7 Jednatel------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel.---------------------------------------------------------(2) Za společnost jedná jednatel samostatně. ----------------------------------------------------------------------(3) Podepisování za společnost se děje tak, že k předepsané nebo předtištěné obchodní firmě
společnosti připojí jednatel svůj podpis. ------------------------------------------------------------------------(4) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti, včetně i rozhodování o umístění adresy sídla
společnosti v rámci obce.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 8 Dozorčí rada ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dozorčí rada se nezřizuje. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 9 Vkladová povinnost zakladatele a lhůta pro její splnění---------------------------------------------------(1) Zakladatel, RNDr. Otakar Prudil, datum narození 5.11.1981, bydliště Rudka 38, 679 72
Kunštát, přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se ji splnit peněžitým vkladem ve výši
100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) před podáním návrhu na zápis společnosti do
obchodního rejstříku, nejpozději do třiceti dnů od založení společnosti, a to na zvláštní účet u
banky zřízený správcem vkladu. -----------------------------------------------------------------------------------(2) Po vzniku společnosti je společník povinen splnit vkladovou povinnost nejpozději do pěti let od
převzetí vkladové povinnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 10 První jednatel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prvním jednatelem společnosti zakladatel určuje RNDr. Otakar Prudil, datum narození
5.11.1981, bydliště Rudka 38, 679 72 Kunštát. ---------------------------------------------------------------(2) Zakladatel výslovně prohlašuje, že byl podle ustanovení § 199 odst. 2 ZOK výše uvedeným
prvním jednatelem předem výslovně upozorněn na okolnosti uvedené v ustanovení § 199 odst.
1 ZOK, s nimiž zakladatel vyslovuje souhlas a tudíž se má za to, že jednatel činnost, které se
zákaz týká, zakázanou nemá a že byl výše uvedeným prvním jednatelem předem výslovně
informován o tom, že ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí
nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení
podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u něho není dána jiná
překážka funkce.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 11 Určení správce vkladu -----------------------------------------------------------------------------------------------(1) Správou splaceného vkladu společníka před vznikem společnosti se pověřuje správce vkladu,
kterým je RNDr. Otakar Prudil, datum narození 5.11.1981, bydliště Rudka 38, 679 72 Kunštát.
Správce vkladu vydá tomu, kdo je oprávněn podat návrh na zápis do obchodního rejstříku,
písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti nebo její části jednotlivými vkladateli. --------(2) Nevznikne-li společnost, je správce vkladu povinen splacené vklady i s plody a užitky bez
zbytečného odkladu vrátit vkladateli. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 12 Jednání za společnost před zápisem do obchodního rejstříku -------------------------------------------Za společnost lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Kdo takto jedná, je z tohoto jednání
oprávněn a zavázán sám; jedná-li více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně.
Společnost může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít. V takovém
případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku. Převezme-li je, dá dalším
zúčastněným najevo, že tak učinila.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 13 Zrušení a zánik společnosti-----------------------------------------------------------------------------------------(1) Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. --------------------------------------------------------(2) Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na
právního nástupce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Vedle důvodů uvedených v zákoně se společnost zrušuje též rozhodnutím jediného společníka
o zrušení společnosti s likvidací. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 14 Právní režim ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy, vzájemné vztahy společníka související s jeho
účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje
tato společenská smlouva, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 15 Sociální podnik ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Společnost Deregio, s.r.o., se hlásí k myšlence komunitní podpory lidí. V oblasti zaměstnávání
garantuje zaměstnávat minimálně 31 % (třicet jedno procento) zaměstnanců ze skupiny osob
na trhu práce znevýhodněných. Do této skupiny se řadí především osoby, které jsou
dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání
Úřadu práce ČR, mládež sociálně vyloučená nebo sociálním vyloučením ohrožená, dále též
osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné
činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby
pečující o osobu blízkou, osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách a další osoby
sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Tímto bude společnost Deregio,
s.r.o., přispívat ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování. -----------------(2) Společnost Deregio, s.r.o., se zavazuje, že minimálně 51 % (padesát jedno procento) zisku bude
reinvestováno do rozvoje společnosti, zejména do zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nákupu
nových technologií souvisejících se zaváděním nových služeb a produktů firmy, do plnění
obecně prospěšného cíle organizace, do vytvoření zázemí pro nové zaměstnance. -----------------(3) V oblasti práv zaměstnanců klade společnost důraz na dodržování základních etických a
pracovně-právních principů (právo na adekvátní mzdu, možnost vzdělávání, dostatečnou
informovanost, soukromí, apod.). Zaměstnancům společnosti je poskytována (vedle běžné
zkušební doby) základní doba na jejich adaptaci v nových pracovních podmínkách, je jim
garantován mzdový růst v souvislosti s jejich zaškolením a v závislosti na jejich výkonech a po
celou dobu smluvního vztahu je jim garantována psychosociální podpora sociálních pracovníků
a dalších odborných pracovníků společnosti. ------------------------------------------------------------------(4) Společnost Deregio, s.r.o., se zavazuje vytvářet pro své zaměstnance takové podmínky, aby byl
zajištěn jejich přístup k informacím (např. plány a strategie společnosti, přehled obratů, apod.),
aby byl umožněn jejich kariérní růst tam, kde je to možné, včetně růstu úrovně jejich
vzdělávání a pracovních dovedností (kurzy, školení, apod.). Zaměstnanci jsou během zkušební
doby seznamováni se strukturou společnosti a jejího řízení, přehledem jednotlivých pozic a
možnostmi jejich dosažení, náplněmi práce, možnosti úvazků, mzdovými předpisy, jakož i
možnostmi výběru benefitů a participaci na chodu společnosti (poradní hlas každého ze
zaměstnanců na valné hromadě společnosti při strategických rozhodnutích).------------------------(5) Zaměstnanci budou mít dále možnost podávat stížnosti, své náměty a připomínky dle
zavedených vnitřních směrnic. Ve společnosti budou pravidelně probíhat šetření, která budou
sloužit ke zjištění aktuální situace mezi zaměstnanci, naplňování jejich zaměstnaneckých
potřeb a poměrů a vztahů uvnitř společnosti. -----------------------------------------------------------------(6) Společnost Deregio, s.r.o., je společností regionálně a environmentálně orientovanou, tedy
uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství,
přispívá místnímu rozvoji a zohledňuje environmentální aspekty. Společnost Deregio, s.r.o.,
dále podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni, dodržuje etické principy
včetně principu rovných příležitostí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 16 Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku -------------------------------------------------------------------Zakladatel RNDr. Otakar Prudil prohlašuje, že výslovně souhlasí s provedením zápisu údajů o své
osobě zapisovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob nebo jiného zákona do obchodního rejstříku v rámci zápisu podnikatele, a to touto
zakladatelskou listinou zakládané obchodní společnosti Deregio, s.r.o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------Vyjádření notáře podle § 70 a násl. NotŘ --------------------------------------Já, Mgr. Richard Brázda, notář v Brně, sepisující tento notářský zápis, prohlašuji, že i s ohledem na
ustálenou judikaturu, a to zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2014, sp. zn. 29
Cdo 3919/2014, uveřejněné pod číslem 43/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, byly
splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v
souladu s právními předpisy, případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání
vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním
předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené
zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku a splnění formalit mi
bylo doloženo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O tomto zakladatelském právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem,
zastoupeným zmocněncem, schválen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RNDr. Otakar Prudil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zmocněnec
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samuel Kohoutek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Samuel Kohoutek, v.r.
Mgr. Richard Brázda, notář v Brně ---------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Richard Brázda, v.r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------L.S. Mgr. Richard Brázda, notář v Brně ------------------------------------------------------------------------------------

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první, vyhotovený dne
26.11.2015 (dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce patnáct), se shoduje doslovně s notářským
zápisem NZ 1147/2015, včetně prvopisu jeho přílohy první, sepsaným Mgr. Richardem Brázdou,
notářem v Brně, dne 16.11.2015 (šestnáctého listopadu roku dva tisíce patnáct), který je uložen ve
sbírce notářských zápisů Mgr. Richarda Brázdy, notáře v Brně. ---------------------------------------------------V Brně dne 26.11.2015 (dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce patnáct). --------------------------------

Mgr. Petr
Šedivý
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