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Notářský zápis
jménemJUDr.
sepsanýďne 16.4'2014(slovy šestnáctého
dubnaroku dvoutisícíhočtrnáctého)
Miroslava Nováka' notáře se sídlemv Praze, v jeho notařskékancelrířiy Praze 1, Dlouhá 16,
jeho trvalým zástupcem Mgr. Kristinou Rudajevovou, notařskou kandidátkou, ustanovenou
podle $ 24 odst. 1 notařskéhořádu, za přítomnostinížeuvedenéhoúčastníka,
a to: .------.----paní Dita oškerová, narozená 30.6.1983,s bydlištěm Česká Ves, Sportovní 191, okres
Jeseník, která prohlašuje, Že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního
jednání, o kterémje tento notařský zápis, jejiž totožnostmi byla prokázána platným uředním
prukazem.
Paní Dita oškerová, výšeuvedená,je jediným společníkem
obchodníspolečnostis obchodní
firmou Events and Media Production S.r.o.se sídlemDlouhá 705116,StaréMěsto, 110 00
Praha 1,IČ 24297064, zapsanév obchodnímrejstříkuvedenémMěstským soudemv Praze,
oddíl C, vložka 193568,coŽ dokládá výpisem tétoobchodníspolečnostis obchodnífirmou
Events and Media Production s.r'o. Z obchodníhorejstříkuvedenéhoMěstským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 193568,ze dne 16.4,2014,kde je paníDita oškerová, výšeuvedená,
zapsánajako jejíjediný společník(dále téŽjen.jediný společník..)
/Výpis obchodníspolečnostiEvents and Media Production s.r,o, z obchodníhorejstříku noří
nedílnou př ílohu tohoto notář skéhoz ápi su'/ _- Výše uvedený účastník
mne dnešníhodne, tj. 16.4.2014,požáda|o sepsánítohoto:
r o z h o d n u t í jedinéhospolečníkaučiněnéhopřivýkonupůsobnostivalné
hromady dle $ |2 zákona č. 90/20|2 Sb. v obchodní společnosti s obchodní firmou
Events and Media Production s.r.o. (dále téžjen,,spo1ečnost..)
o: ---------o podřízení srrolečnostizákonu č. 90/2012 Sb. a o změně zak|adatelské listiny
společnosti.
Dnešnímdnem, tj.16.4.2014,tento jediný společníkza použití$ 12 zákona č.90/2012Sb.
přijímá toto rozhodnutí:
o jediný společník rozhoduje o podřízení společnosti zákonu č. 9012012 Sb.' o
obchodních společnostecha družstvech(zákon o obchodníchkorporacích. dále též
ien ..ZOK..) jako celku postupem dle $ 777 odst. 5 ZoK a na zá|<|adětoho rozhoduje
o změně zakladatelské listiny tak, že se v plném rozsahu, a to s účinnostídle $ 777
odst. 5 ZoK, mění a nahrazuje zak|adatelskou listinou tohoto znění:

,,ZaKadatelská listin a
společnostis ručenímomezeným
s obchodnífirmou Events and Media Production s.r.o.

Strana druhá.
I.
Společník
je
narozená30.6.1983,sbydlištěm Česká Ves,
paní
oškerová,
Dita
Jediným společníkem
jen..společník..)
Sportovní191,PSČ790 81, (dáletéž
il.
ObchodníÍirma
------obchodní firma společnostizní:Events and Media Productions.r.o.
ilI.
Sídlo
je
Praha.
je
spoleěnosti,
obec, kde umístěnosídlo

tlt

IV.
Předmět podnikání a činnosti
je: .-------Předmětempodnikaníspolečnosti
zákona
o Výroba, obchod a službyneuvedenév přílohách I až3 živnostenského

v.

PodíI
ve společnostise určujepodle poměru vkladu na tento podíl připadající
/li Podíl,společníka
k \"ýšizákladního kapitálu.
l2l PodíLlze rozdělit: ----------a)vsouvislostisjehopřevodemnebopřechodem,
že každý
b) též vpřípadě, kdy se podíl nepřevádí nebo nepřechazí, a to z důvodu'
spoleěníkspolečnostimůŽevlastnit vícepodílů
hromady.------K rozděienípodíludle odstavce l2l tohotočlankuje vŽdy nutný souhlas valné
osobu, která
/3/ Společnít muŽe převést smlouvou svuj podíi na jiného společníkan..b.9T
jedinéhospolečníka,
není spoleěníkem,pó.,'" se souhlasem ,,ane hromady. Má-li společnost
je jehó podíl vždy převoditelný na osobu, která neníspoleěníkem.

g-

vI.

Určenídruhůpodílů
nejsou
Ve společnostiexistuje pouze jediný druh podílů,a to podíl zakladní,se kteým
můŽevlastnit více základních
spoj",'a žádnázvláštníp,a,u a povirurosti.Každýspolečník
podítů.
vil.
Podílyavkladyspolečníků,výševk|adupřipadajícíh9li.podll
paníDitá oškerová,narozená:o.o'tgg:,s bydlištěmČeskáVes, Sportovní191,
Společník
jeden zák|adnípodílve \ďši 100 %-(slovyjedno sto
pše zqo á1, vlastníve společnosti
(slovy dvě stě
procent),na kteý připadávklad do ákladníhokapitáluve qýši200.000,-Kč
----------je oznaěenjako základnipodílě. 1.
Ťentozákladnípodíl
ii,i" ko*,' českých).
VIII.
Výšezákladníhokapitálu
oini z0b'o00,--Kč (slovy dvě stětisíckorunčeských)'
Zek|adníkapitálspolečnosti

\irana třetí.

Ix.

Splatnost peněžiťych
vkladů při nyšení základníhokapitá|u
Při zr.Ýšenízákladního kapitálu převzetím vkladové povirurosti ke zvýšenídosavadních
rkiadůnebo knovému vkladu je nutnosplatitcelévkladovéážio anakaždý peněžitývklad
-10o,ó(s]ovy třicet procent) ve lhůtědo 30-ti (slovy třiceti) dnůode dne převzetívkladové
nol innosti,nejpozdějivšakdo dne podánínávrhu na zápis tohotozvýšenízákladníhokapitálu
J..robchodníhorejstříku'zbytek, tj.70 % (slovy sedmdesátprocent)'musíbý splacenodo 5-ti
rSlcl\.\.pěti) let ode dne převzetí vkladovépovinnosti ke zvýšenídosavadníchvkladů nebo
x nor.énruvkladu. Návrh nazápis zvýšenízákladníhokapitálu do obchodníhorejstříkumusí
brr podán nejpozději do dvou měsícůod rozhodnutívalnéhromady o zvýšenízákladního
a
kapitálu /$ 2l8 odst. l písm. a) zákona č,,9012012Sb., o obchodníchspolečnostech
JruŽstr'ech(zákon o obchodníchkorporacích- dále téŽjen ,,ZoK,,)l,

x.

ll,

jsou: -----orgárrvspolečnosti
r.alná
t
:
hromada,
r rjedrratelspolečnosti

orgány společnosti

xr.

3

Valná hromada, její působnosta průběh
je valná hromada.
l \ejryššímorgánem společnosti
] Do působnosti valné hromady ná|eži rozhodnutí o otázkách' které zákon nebo tato
zakladatelskálistina zahrnujído působnostivalné hromady' Do působnostivalnéhromady
náleŽítéŽ:-----..:ll rozhodovánío změně obsahu zakladatelskélistiny, nedochází.li k ní na zák|adějiných
--.---.----prál'níchskutečnostíl
'l
r r.olba a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a
poskytováníplněnípodle $ 6l ZoK'.:I rozhodovánío zrušeníspolečnostis likvidací,
j l rozhodovánío pachtu závodu společnostinebo takovéjeho části,k jejímužzcizení se
r r.Žadujesouhlasvalnéhromady podle zákona,
r'rdělování
:'.
pokynůjednatelůma schvalováníkoncepce podnikatelskéčinnostispolečnosti
(r.četnějednacího řádu pro jednatele),nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná
hrornada může zejména zakázat jednatelům určitéprávní jednání, je-li to v zéi1mu
společnosti
\.einá hromada si můŽer,1'hraditrozhodovánío věcech, kteréjinak ná|ežejído působnosti
.:::rch orgánůspolečnosti
.. \.alná hromada je schopná usnášení'jsou-li přítomni společníci,kteří mají alespoň
:.'i.'.,rinur,šechhlasů.Při posuzováníschopnosti valnéhromady se usnášetse nepřihlíŽík
....:sunlspolečníků,
kteřínemohouvykonávathlasovacíprávo.
i..zdr. společrrík
má jeden hlas na každých1.000,--Kč (slolryjeden tisíc korun českých)
-'.:h.',r'kladu.
. \.alná hromada rozhoduje prostou většinouhlasůpřítomnýchspolečníků,
nevyžaduje-li
(zvednutím
ruky),
aklamací
...:r.1řlr.r'šŠí
počethlasů' Na valné hromadě hlasují společníci
.....:...'hodnou-li
se předem jinak. Hlasování na valné hromadě sryuŽitím technických
-. s:iedkuse nepřipouští.
--.-.----

\::'ill3 čtr'rtá.

i

ra

Společník,který nebyl přítomnýna jednání valnéhromady,již nemůŽesvéhlasovací
--.--.--::.:.,t.r\-\'konat
dodatečně.
.. \.alnou hromadusvolává jednatelspolečnosti
alespoňjednou za llčetníobdobí.Jednatel
]árá r'alnou hromadu častějinežve větě pn'ní tohoto odstavce'dojde-li k závěru, žeje to
:- ::..bné.nebo v případě'že to vyžaduje$ 182 ZoK či v případě,Že jej o to poŽádají
:. .c.'riíkči společníci
dle $ l87 odst.I ZoK, nebo v jinémpřípadě,
kdyto ryŽadujeprávní
..:-.:lis.
fc-n-nínkorránívalné bu.omadya její pořad se společníkům
oznámí písemněnejméně
-.:]:]3Ct
dnůpředednemjejíhokonání,a to písemnoupozvánkouzaslanouna adresuuvedenou
.. >jzn3]Ťlu
společníků.
Pozvánku |ze zaslattéželektronickoupoštoučijiným elektronickým
^: :lřr-.dkeln
na příslušnou
e.mailovouadresusdělenouspolečníkem
a uvedenouv
společnosti
..'..::.]Il1Ll
společníků.
pozvánkyje vždyi návrh usnesení
Součástí
valnéhromady' ------. S;.tl]ečníkse rrrůŽesvým prohlášenímvzdát práva na včasnéa řádné svolání valné
:::lldl. které stanovuje tato společenskásmlouva vodstavci l7l tohoto článku.Toto
..: ::.'ršení
je nutnoučinitzpůsobyuvedenýmiv $ 184odst.3 ZoK.
. \íá-li společnostpouze jednoho společníka,vykonává jediný společníkpůsobnost
: - ..rššího
orgánu,tj. valnéhromady.Rozhodnutíjedinéhospolečníka
1'yŽadujepísemnou
: ::.-]'.].
Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněnémelektronickými nebo
: . ::li technickými prostředky, které umoŽňují zachyceníjeho obsahu a určeníjednající
. '., \'lŽaduje-li zákon nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutínejvyššího
orgánu
.. '.;.':lostibylo osvědčenonotářskýmzápisem, má rozhodnutíjedinéhospolečníka
formu
. :..:sxcjlro
jednání.
zápisu o právním
Rozhodnutípřijatév působnostir.alnéhromady doručí
.^ .:.'ník bud'krukám jakéhokolivjednatele,nebo na adresu sídla společnosti'Jednatel
-.-.:...zínár'rhyrozhodnutí
jedinémuspolečníkovi
s dostatečným
časovýmpředstihem.Jediný
. e'.:ík nrůŽeurčitlhůtu,v nížmu mábý návrh konkrétního
rozhodnutípředloŽen.
XII.
jejich početa způsobjejich jednáníza společnost
Jednateléspolečnosti,
::tlleČnostmájednohojednatele.Jednatelje statutámím
orgánemspolečnosti
..cj:atel zastupujespolečnost
samostatně
:,:.n.'rdepisování
za společnost
připojíjednatelk obchodníf,rrměspolečnosti
svůjpodpis. ..-'::lateljeoprávněnudělit za společnost
plnou moc jinéosobě.
XUI.
Práva a povinnosti společníků
.:'lečníci mají zejménaprávo na valné hromadě i mimo ni poŽadovatod jednatele
.]:].1.ťo společnosti' nah|ížetdo dokladů společnosti,kontrolovat údaje obsaŽené
..::.oŽeních dokladech;to platí obdobně pro společníkova
zástupce (např. auditorači
. ..lito poradce), bude-li zavázán alespoň ke stejnémlčenlivostijako společníka
- .:.rsti tuto skutečnost
doloŽí
...:.iŽe
společníkhodlá uplatňovat na valné hromadě protinávrhy knávrhům, jejichž
.c
-]
ur.edenv pozvánce na valnou hromadu, doručípísemnéznění svéhonávrhu nebo
:-.1\
rhu společnostinejméněpět pracovníchdnů přede dnem konání valnéhromady,
..'..Jeo nár,rhyurčitýchosob do orgánů
společnosti
t: .r'c.níci
podílejí
se
na zisku určeném
valnou hromadoukrozdělení mezi společníky
.'...:.:
srí'chpodílů.
srí'ch
nodí]ů.
. - .:čníkm:ůže
ze společnostir,ystoupit,jestliŽe:

bpát'í.
a) nesouhlasil s přijatymrozlrodnutímvalné hromady o změně převažujícípovahy
podnikaníspolečnosti
či prodloužení
trváníspolečnosti
a hlasovalna valnéhromadě
b) orgrín společnosti bezdůvodně neudělil souhlas ke smlouvě o převodu podílu na
společníka
neboje nečinný.

xrv.

Vypořádacípodíl
Y1pořádacípodílse vyplácípři uvolněnípodílu.Při stanoveníqýševypořádacíhopodíluse
qo'ržije posfup podle $ 213 odst. 1 ZoK a jeho qýšese určíke dni zrínikuúčastive
golďnosti podle$ 36 odst'2 ZoK,

xv.

Závérečné
ustanovení
Spolďnost se poďizuje zákonu č. 9012012Sb., o obchodníchspolečnostech
a družstvech,
celku
postupem
dle $ 777 odst.5 ZOK!'----i*o
l$ádření notáře o předpok|adech pro sepsánínotářského zápisu podle $$ 70 a70a
ákona č.358/|992Sb., o notářích a jejich činnosti(notářskéhořádu)
Jtr JUDr. Miroslav Novák" notář se sídlem v Praze a s notářskou kanceláří v Praze l,
Ill.ltá ló, zastoupený podle $ 24 odst. 1 notářského řádu při výkonu činnosti notáře
}|g. Křistinou Rudajevovou' notářskou kandidátkou, tímto prohlašuji,žez.------t) právní jednárrí, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a
dalšímidokumenty, se kterými soulad právníhojednrínívyžadujezvláštníprávnípředpis;b) právníjednání, o kterémje tento nouířský zápis, splňuje náleŽitosti a podmínky stanovené
zt.láštnímprávním předpisem pro zápis do veřejnéhorejstříku;
c) splnění formalit stanovenýchzvláštnímprávním předpisem pro zápis do veřejného
rcjsť'íkubylo mně, notaři, doloŽeno.
O omto právním jednání byl tento notařský zápis sepsiín,účastníkem
byl přečten,jím byl v
odcor obsahu schvalen a poté vlastrroručněpodepsrín'Potéjsem jej podepsďa v zastoupení
dáře JUDr. Miroslava Nováka i já' notařská kandidátka Mgr. Kristina Rudajevová, a
opařila jej otiskem jeho kulatéhouředníhorazítka.-.-Dita oškerová, v.r.
Mgr. Kristina Rudajevová, v.r.
notářská kandidátka
jako zásfupce JUDr' Miroslava Nováka
notiíře se sídlem v Pruze
L.S. s opisem,,JUDr. MIRoSLAV NoVÁK 3 NoTÁŘ V PRAZE..
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Výpis
z obchodního
rejstříku,
vedeného
Městskýmsoudemv Praze
oddí|C,v|oŽka
]-93568

Datum zápisu:

Pří|ohač ,/

NZ 3+Z|,to,trt

17. dubna2}L2

Spisová značka: c 193568vedenáu Městského
souduv Praze
o b c h o d n ífirm a : Eventsand MediaProduction
s.r.o.
Sídlo:

D|ouhá705/]-6,
StaréMěsto,]-1.0
o0 Praha1

ldentifikačníčíslo: 242 91- 064

Právníforma:

Spo|ečnost
s ručením
omezeným
Předmět
Výroba,obchoda s|uŽby
neuvedené
v pří|ohách
t až3
podnikání:
Živnostenského
zákona.
Statutárníorgán: Ditaoškerová,dat.nar.30. června]-983
ČeskáVes - ČeskáVes. Sportovní
191,okresJeseník,
PSČ 79o 81Z p ůs o bj edná ní: Jménemspo|ečnosti
jednáSamostatně
jednate|
spo|ečnosti'
Společníci:

Zák|adníkapitál:

Ditaoškerová,dat.nar'30. června1983
Sportovní
L91-,79o81 ČeskáVes
Vk|ad:200 000,-Kč
Spfaceno: LOOo/o
obchodní podí|:L00o/o
200 000,- Kč

j9
-s-uavno-:-!_Lqheto.vý-p.l.sg€gpolylzq
Městskysoudv Praze

obchodní rejstřík - vypisy platných
ověřuji pod pořadoým číslem Ý.q-D014, že tato listina, která vzrikla
převedením ýstupu z informačníhosystémuveřejné správy z elektrorrické
pod9by do podoby listiruré, skládajícíse z-4istů, se doslovně shoduje
s obsahem ýstupu z informačníhosystému veřejné správy v elekhonické
podobě'
ověřujícíosoba: Plachtová Tereza

ffi
..Í{{Y,"Y

.Plachtpv

l.tae platnéke dni:1,6,04.201.4
06:00

t--'l

firmou
s obchodní
společnost
obchodní
1'6.4.2014,pro
tj.
dne,
dnešního
jeho
tento
Že
osvědčuji,
noiď.kéhoápisu včebrě
't".i1n1'
,.,.o.
ót,o1á;;l'i
Eventsand Media Production
přílohy.
jehonedílné
Joslovně, no#ffi zapisemvoitně
přílohy.o..,rju.i
nedílné

fW?
K"ř-ý
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