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Článek I 

Základní ustanovení 

 

1. Společnost s ručením omezeným (dále jen „společnost“) byla založena rozhodnutím 

Zastupitelstva města Havířova čís. 1.5. ze dne 30. 6. 1995. 

 

2. Společnost vznikla ke dni 21. 9. 1995, je zapsána do obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8631 a má přiděleno identifikační číslo 

64084744. 

 

3. Jediným společníkem společnosti je statutární město Havířov, se sídlem Havířov-Město, 

Svornosti 86/2, IČO: 00297488.  

 

4. Práva jediného společníka vykonává na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města 

Havířova, vyjma úkonů vyhrazených zák. č. 128/2000 Sb. Zastupitelstvu města Havířova. 

 

 

Článek II  

Obchodní firma a sídlo společnosti 

 

1. Obchodní firma společnosti zní: Městská realitní agentura, s.r.o. 

 

2. Sídlo společnosti: Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ: 736 01. 

 

3. Dokumenty, určené společnosti, budou doručovány na adresu sídla společnosti.  

 

 

Článek III  

Předmět podnikání společnosti  

 

Předmětem podnikání společnosti je:  

 

a) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  

b) truhlářství, podlahářství  

c) zámečnictví, nástrojářství 

d) vodoinstalatérství, topenářství 

e) klempířství a oprava karoserií 

f) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnými soupravami o 

největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 

věcí  

g) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

h) zednictví 

i) malířství a natěračství  

j) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského oprávnění. 
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Článek IV 

Výše základního kapitálu a vklad společníka 

 

1. Základní kapitál společnosti činí 7 947 000 Kč jedná se o:  

 

a) vklad peněžitý:       2 519 000 Kč  

(slovy: dva miliony pět set devatenáct tisíc korun českých), 

 

b) vklad nepeněžitý v hodnotě:    5 428 000 Kč  

(slovy: pět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých).   

 

2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena 

žádná zvláštní práva a povinnosti.  

   

3. O snížení a zvýšení základního kapitálu rozhoduje, v souladu s článkem I odst. 4 této 

zakladatelské listiny, valná hromada a o takovémto rozhodnutí se pořídí notářský zápis. 

  

 

Článek V  

Doba trvání společnosti  

 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.  

 

 

Článek VI  

Orgány společnosti  

 

Zakladatel ustavuje tyto orgány společnosti:  

a) valnou hromadu 

b) dva jednatele  

c) dozorčí radu.  

 

Článek VII 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

 

2. Působnost valné hromady vykonává její společník, a to Rada města Havířova, dle článku I 

odst. 4. této zakladatelské listiny. 

 

Článek VIII 

Jednatelé  

 

1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé. 

 

2. Oba jednatelé jsou oprávněni k obchodnímu vedení společnosti. 

 

3. Jménem společnosti jednají oba jednatelé vždy společně. Při podepisování za společnost 

oba jednatelé k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis, a uvedou čitelně své jméno, 

příjmení a vykonávanou funkci. 
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4. Oba jednatelé rozhodují o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny nebo 

podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o 

obchodních korporacích“) vyhrazeny valné hromadě. 

 

5.  Jednatel je povinen zejména: 

 

a) plnit řádně povinnosti stanovené v ustanovení § 194 a násl. zákona o obchodních 

korporacích a zakladatelskou listinou,  

 

b) řídit se písemnými pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 

s právními předpisy a zakladatelskou listinou; má-li pochybnosti o zákonnosti pokynu 

valné hromady, oznámí tuto skutečnost neprodleně valné hromadě, 

 

c) vykonávat funkci jednatele s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou i 

s potřebnými znalostmi, 

 

d) uskutečňovat svou činnost v souladu se zájmy společnosti, 

 

e) oznámit valné hromadě společnosti všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 

záležitostí, jež mohou mít vliv na změnu písemných pokynů valné hromady, 

 

f) odchýlit se od písemných pokynů valné hromady, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 

společnosti a nemůže-li včas obdržet souhlas valné hromady, 

 

g) dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních korporacích a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 

třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu; povinnost mlčenlivosti zachovávat 

i po skončení funkce, 

  

h) vyžádat si, je-li to nutné a účelné, k plnění svých závazků stanovisko příslušného 

odborného poradce na náklady společnosti, 

 

i) sdělovat společníkovi bez zbytečného odkladu skutečnosti mající vliv na činnost 

společnosti, 

 

j)  svolat valnou hromadu v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích a 

připravit podklady pro její jednání, 

  

k)  účastnit se valné hromady, 

 

l)  předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, příp. mimořádnou, konsolidovanou i 

mezitímní účetní závěrku, vč. návrhu rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, resp. 

úhrady ztráty, 

 

m) zpracovávat a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti 

společnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 
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6. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v době, která je pro 

společnost nevhodná. Odstupující jednatel je povinen oznámit své odstoupení valné 

hromadě - Radě města Havířova. Funkce jednatele končí uplynutím jednoho měsíce od 

doručení tohoto oznámení, neujednají-li si valná hromada a jednatel jiný okamžik zániku 

funkce. Jestliže jednatel oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon 

funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neujednají-li si valná hromada a 

jednatel jiný okamžik zániku funkce. 

 

 

Článek IX 

Dozorčí rada  

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 

 

2. Dozorčí rada je povinna: 

 

a) dohlížet na činnost jednatelů, 

 

b) nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat 

tam obsažené údaje, 

 

c) podávat žalobu podle § 187 zákona o obchodních korporacích, 

 

d) podávat valné hromadě každý rok zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, zprávu o 

přezkoumání řádné, mimořádné, konsolidované, příp. mezitímní, účetní závěrky, návrh 

na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty, zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a 

osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou,  

 

e) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě 

navrhovat potřebná opatření, 

 

f) určit svého člena (členy) zastupující dozorčí radu v řízení před soudy či jinými orgány, 

 

g)  účastnit se valné hromady společnosti na základě požadavku společníka.  

 

3. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady: 

 

3.1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů. 

 

3.2. Členy dozorčí rady volí valná hromada, která je oprávněna dozorčí radu nebo její 

jednotlivé členy odvolat. 

 

3.3. Funkční období členů dozorčí rady je 5 let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je 

možná.   

 

3.4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.  

 

3.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v době, 

která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady je povinen oznámit 
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své odstoupení valné hromadě. O podání oznámení o odstoupení člen dozorčí rady 

vyrozumí dozorčí radu. Funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce 

ode dne doručení oznámení o rezignaci valné hromadě, neujednají-li si jiný okamžik 

zániku funkce.  

 

4. Zasedání dozorčí rady: 

 

4.1. Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za 3 měsíce. 

 

4.2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, 

datum a hodinu konání a program zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání 

dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z jejích členů nebo jednatel společnosti. Na 

program zasedání takto svolané dozorčí rady mohou být zařazeny pouze záležitosti 

uvedené v žádosti.  

 

4.3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina 

všech jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.  

 

4.4. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních zapisovatel pořizuje zápis, 

který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise 

zapisovatel uvede i stanoviska jednotlivých členů, jestliže o to požádají.  

  

 

Článek X 

Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

 

Další podmínky výkonu funkce: 

 

1. Náklady spojené s činností jednatelů a dozorčí rady, nese společnost. 

 

2. Jednatelům a členům dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených 

nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce. 

 

3. Jednatelům a členům dozorčí rady přísluší po schválení valnou hromadou za výkon jejich 

funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami mezi 

společností a členy jejich orgánů.  

 

 

Článek XI 

Rozdělení zisku a úhrada ztráty  

 

1. O způsobu rozdělení zisku, resp. způsobu úhrady ztráty, rozhoduje valná hromada. Návrh 

tohoto rozhodnutí předkládají valné hromadě jednatelé poté, co jejich návrh přezkoumala 

dozorčí rada.  

 

2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku následovně:   

       

a) podíl na zisku bude vyplacen společníkovi, 

b) podílu na zisku bude vyplacen jednatelům a členům dozorčí rady,  

c) bude proveden příděl do rezervního, případně dalších fondů, má-li je společnost zřízeny.  
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3. V případě, že valná hromada rozhodne o výplatě podílu na zisku souhrnnou částkou pro 

jednatele a dozorčí radu, bude finanční částka rozdělena v poměru 2:1 (jednatelé:dozorčí 

rada) s tím, že v případě více jednatelů nebo členů dozorčí rady má každý jednatel nebo 

člen dozorčí rady nárok na odměnu ve stejné výši. 

 

Článek XII  

Rezervní fond  

 

1. Rezervní fond vytvoří společnost z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za 

rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 10 % z čistého zisku, ne však více než 5 % 

z hodnoty základního kapitálu. Tento se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku, až do 

dosažení výše rezervního fondu, tj. 10 % základního kapitálu.  

 

2. Rezervní fond slouží k pokrytí ztrát a k překonávání nepříznivé hospodářské situace. 

 

 

Článek XIII 

Ředitel společnosti 

 

1. Zakladatel zřizuje funkci ředitele společnosti.  

  

2. Ředitel společnosti je volen a odvoláván statutárním orgánem společnosti po předchozím 

kladném vyjádření dozorčí rady.  

 

3. Ředitel společnosti je zaměstnancem společnosti, jehož pracovní poměr se zakládá 

pracovní smlouvou podle § 33 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

4. Funkce ředitele společnosti je přímo podřízená statutárnímu orgánu společnosti. 

 

5. Ředitel společnosti je zodpovědný za úkony spojené s přímým řízením společnosti 

v rozsahu předmětu podnikání společnosti.  

 

 

Článek XIV 

Zrušení společnosti 

 

1. Společnost se ruší na základě rozhodnutí valné hromady.  

 

2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

 

 

Článek XV 

Právní poměry 

 

Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně závaznými 

právními předpisy, a to ve všech věcech touto zakladatelskou listinou neupravených, zejména 
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příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. 

 

Článek XVI 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města Havířova, usnesením čís.  

…………………. ze dne 26.6.2017.  

Tato zakladatelská listina byla schválena Radou města Havířova, v působnosti valné 

hromady společnosti, usnesením čís. …………….. ze dne 28.6.2017 a tímto dnem nabývá 

platnosti, účinnosti nabývá dne 1.7.2017. 

 

2. Tato zakladatelská listina v plném rozsahu nahrazuje zakladatelskou listinu ze dne   

2.3.2016. 

 

3. Tato zakladatelská listina se vyhotovuje v šesti stejnopisech, kdy společník obdrží dvě 

vyhotovení a společnost obdrží čtyři vyhotovení. 

 

 

 

 

Za jediného společníka 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.: 

 

 

 

 

Mgr. Jana Feberová 

primátorka statutárního města Havířov  


