
PROJEKT	ZME� NY	PRA�VNI�	FORMY	

společnosti Východočeská geodetická v.o.s. 

IČO 252 88 253 

na společnost s ručením omezeným, nový název firmy:  

Východočeská geodetická s.r.o. 

Projekt zpracován ke dni: 30. 6. 2014 

Tento projekt změny právní formy byl vytvořen společností Východočeská geodetická v.o.s. (IČO 252 

88 253), sídlem Sladkovského 505, 530 02  Pardubice. Všichni společníci s přeměnou vyslovili souhlas. 

I. Identifikace společnosti před změnou právní formy 

obchodní firma: Východočeská geodetická v.o.s. 
sídlo:   Sladkovského 505, 530 02  Pardubice 
IČO:   252 88 253 
zápis v OR:  u Krajského soudu v Hradci Králové pod zn. A 6906 
právní forma:  veřejná obchodní společnost 
 
II. Právní forma, již má společnost nabýt 

právní forma:  společnost s ručením omezeným 
 
III. Obchodní firma společnosti po změně právní formy 

obchodní firma: Východočeská geodetická s.r.o. 
 
IV. Identifikace statutárních orgánů společnosti po přeměně – změně právní formy 

jednatel:  Ing. Jiří Matějka, rč. 551101/0153 
   Chotěnice 117, 538 03  pošta Heřmanův Městec 
 
V. Den, k němuž byl zpracován projekty změny právní formy 

zpracováno ke dni: 30. červen 2014 
 

VI. Zvláštní výhody 

Společnost měnící svoji právní formu neposkytuje žádné zvláštní výhody ani statutárnímu orgánu ani 
žádné další osobě. 
 

VII. Způsob vypořádání s odstupujícím společníkem 

Paní ing. Heleně Matějkové bude na základě dohody společníků firmy Východočeská geodetická v.o.s. 
vyplacena částka =300.000,- Kč (slovy: Třistatisíckorunčeských), a to bezhotovostně na její účet 
vedený u Komerční banky, číslo účtu 43-607 632 0227/0100. Od celkové platby bude odečtena jedna 
ideální polovina nákladů spojených s převodem, které jsou odhadovány na celkovou výši 20 tisíc Kč. 
Platba bude realizována ve dvou splátkách, z nichž první ve výši 150.000,- Kč je splatná proti podpisu 
dohody společníků o změně právní formy a druhá, ve výši 150.000,- Kč minus polovina nákladů 
převodu (tj. v předpokládané celkové výši 140.000,- Kč), je splatná do 30 dnů od zápisu změny právní 
formy společnosti do obchodního rejstříku. 
Dále na ni přejdou licence na používání hardwarových USB klíčů HASP 4251 a 4282 pro instalace 
softwaru od firmy GEUSware. 
Tím budou veškeré závazky a pohledávky vůči odstupujícímu společníkovi vypořádány. 



 

VIII. Nová společenská smlouva platná po zápisu změn do OR (příloha) 

 
---- příloha: nová společenská smlouva (po zápisu změny do OR)---- 

 

ZAKLADATELSKÁ LISTINA 
   
  

Čl. 1 
Obchodní firma 

Východočeská geodetická s.r.o. 
  

Čl. 2 
Sídlo společnosti 

Sladkovského 505, 530 02  Pardubice 
  

Čl. 3 
Předmět podnikání 

  
Výkon zeměměřických a kartografických činností a souvisejícího technického poradenství (71.12.2) 
Poradenské a oceňovací činnosti v souvislosti s nákupem, prodejem nebo pronájmem nemovitosti 

(68.31)  
 

Čl. 4 
Společníci 

  
            Jediným společníkem společnosti je Ing. Jiří Matějka, rč. 551101/0153, bytem Chotěnice 117, 

538 03  pošta Heřmanův Městec 
  
  

Čl. 5 
Základní kapitál společnosti a podíly společníků 

  
            Základní kapitál společnosti tvoří vklad jediného společníka ve výši 200.000,- Kč. 

  
  

Čl. 6 
Orgány společnosti 

  
Orgány společnosti tvoří – a) valná hromada, 

                                b) jednatel. 
  
  

Čl. 7 
Valná hromada 

  
1. Působnost valné hromady vykonává zakladatel jako jediný společník svým rozhodnutím. 
2. Zakladatel se může nechat zastoupit zástupcem, který se musí prokázat písemnou plnou 

mocí, vystavenou za tímto účelem. 
  
  



 
Čl. 8 

Jednatel 
  

1.      Prvním a jediným jednatelem společnosti je pan ing. Jiří Matějka, rč. 551101/153, trvale bytem 
Chotěnice 117, 538 03  pošta Heřmanův Městec 

2.      Jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně v postavení statutárního orgánu 
navenek vůči třetím osobám, práci jednatele vykonává bezplatně. 

3.      Pro jednatele ani společníky neplatí zákaz konkurence. 
  

 Čl. 9 
Jednání a podepisování za společnost 

  
1. Jménem společnosti jedná jako statutární orgán její jednatel, a to samostatně a v plném 

rozsahu. V rozsahu stanoveném touto smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem 
může jednatel udělit plnou moc k právním úkonům i třetí osobě. 

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě 
společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis jednatel nebo jím zmocněná osoba. 

  
 Čl. 10 

Rezervní fond 
  

1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, 
v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více nežli 

5% základního kapitálu. 
2. Rezervní fond se každoročně doplňuje o částku nejméně 5% z čistého zisku až do dosažení 

výše 10% základního kapitálu. 
  

 Čl. 11 
Účast ve společnosti, převod obchodního podílu 

  
1. Zakladatel je oprávněn převést svůj obchodní podíl nebo jeho část na třetí osobu. 

2. Smlouva o převodu obchodního podílu musí být písemná a nabyvatel musí výslovně 
prohlásit, že přistupuje k této zakladatelské listině, resp. jejím doplňkům. 

  
 Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 
  

1.      Tato zakladatelská listina a z ní vyplývající právní vztahy se řídí českým právem. 
2.      V případě zrušení společnosti bude likvidace provedena podle příslušných ustanovení zákona. 

3.      Tato zakladatelská listina, jakož i její změny a doplňky nabývají platnosti a účinnosti dnem 
podpisu. 

4.      Zakladatelská listina, jakož i její změny a doplňky se sepisují v 6 stejnopisech, z nichž po dvou 
obdrží rejstříkový soud, po dvou zakladatel a po dvou společnost. 

  
 V Pardubicích dne                                         

Podpis zakladatele                               
  

(Zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu.) 
---- konec přílohy: nová společenská smlouva (po zápisu změny do OR)---- 

 
 



IX. Podpisy

v .ftpf?.2t.?(1.... an" . (.,f:...1. .... 2014

ing.  J i i i  Mat6 jka

ing.  Helena MatdjkovS

'=-

w


