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Stejnopis
Notářský zápis
sepsaný Mgr. Hanou M i č i c o v o u, notářkou se sídlem v Klatovech, v její stálé
kanceláři na adrese Klatovy, Klatovy I, náměstí Míru čp. 154, dne čtrnáctého října roku
dva tisíce devatenáct (14. 10. 2019). -----------------------------------------------------------Dostavil se účastník, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat
v rozsahu právního jednání, o němž je pořízen tento notářský zápis, jehož totožnost byla
notářce prokázána, a to: --------------------------------------------------------------------------Karel Z i k m u n d, narozen 19. 9. 1984, r.č. 840919/1978, bytem Klatovy, Klatovy
IV., K Čínovu č.p. 839 ---------------------------------------------------------------------------a požádal o sepsání této: ---------------------------------------------------------------------------

Zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným
Za prvé: Účastník, pan Karel Zikmund, zakládá podle zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník a podle zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodního korporacích touto
zakladatelskou listinou: -------------------------------------------------------------------------společnost s ručením omezeným

Digifly s.r.o.
ZAKLADATELSKÁ LISTINA
I. Právní forma, firma a sídlo společnosti: -------------------------------------------------Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným. -----------------------------Firma společnosti zní: Digifly s.r.o. -----------------------------------------------------Sídlem společnosti jsou: Klatovy. ---------------------------------------------------------------
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II. Předmět podnikání nebo činnosti společnosti: -----------------------------------------Předmět podnikání společnosti je: --------------------------------------------------------------- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -------- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ------------------------------------------III. Společník: ------------------------------------------------------------------------------------Karel Z i k m u n d, narozen 19. 9. 1984, r.č. 840919/1978, bytem Klatovy, Klatovy
IV., K Čínovu č.p. 839,---------------------------------------------------------------------------IV. Podíl: ------------------------------------------------------------------------------------------Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti
plynoucí. -------------------------------------------------------------------------------------------Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši
základního kapitálu společnosti. ----------------------------------------------------------------Společnost má pouze jeden druh podílu, který se označuje jako „základní podíl“ a se
kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. ----------------------------------Kmenový list k podílu společníka se nevydává. ----------------------------------------------Podíl společníka činí 100 %. --------------------------------------------------------------------Podíl jediného společníka je neomezeně převoditelný a zastavitelný. K převodu podílu
jediného společníka a k jeho zastavení není zapotřebí souhlasu jediného společníka
vykonávajícího působnost valné hromady. ----------------------------------------------------V. Vklad připadající na podíl, vkladová povinnost a správce vkladu: ---------------Vklad společníka připadající na jeho podíl činí 20.000,--Kč (slovy: dvacet tisíc korun
českých) a je peněžitý. ----------------------------------------------------------------------------Vklad na podíl společníka bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne podpisu
této zakladatelské listiny na nově zřízený účet u peněžního ústavu. -----------------------Správcem vkladu se určuje společník Karel Zikmund. --------------------------------------VI. Základní kapitál: ----------------------------------------------------------------------------Základní kapitál společnosti je souhrn všech vkladů. ----------------------------------------Výše základního kapitálu je: 20.000,--Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). ----------VII. Počet jednatelů a způsob jednání za společnost: ------------------------------------Společnost má jednoho jednatele. --------------------------------------------------------------Jednatel zastupuje společnost a jedná jejím jménem samostatně. --------------------------Jednatel za společnost podepisuje tak, že připojí k její firmě svůj podpis. ---------------Jednatelem společnosti je určen Karel Z i k m u n d, narozen 19. 9. 1984, r.č.
840919/1978, bytem Klatovy, Klatovy IV., K Čínovu č.p. 839.----------------------------VIII. Orgány společnosti: ----------------------------------------------------------------------1. Valná hromada: ------------------------------------------------------------------------------Valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady patří: ---------------
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a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, ---------------------------------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 odvolání jednatele, případné dozorčí rady, byla-li zřízena ----------------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) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních
společností a družstev stanoví jinak, --------------------------------------------------i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou
změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ----------------------------j) schválení smlouvy o tichém společenství, ---------------------------------------------k) schválení finanční asistence, ------------------------------------------------------------l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím
vznikem, -----------------------------------------------------------------------------------m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, --------------------------------------------n) rozhodování o změně druhu kmenového listu, ---------------------------------------o) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje Zákon o obchodních
korporacích, jiný právní předpis nebo společenská smlouva. ---------------------Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník. ------Společník vykonávající funkci valné hromady rozhoduje o záležitostech uvedených v §
190 ZOK, jakož i o dalších otázkách stanovených obecně závaznými právními předpisy
nebo které si k rozhodnutí vyhradí. -----------------------------------------------------------V případech stanovených zákonem má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné
listiny. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Jednatel: ---------------------------------------------------------------------------------------Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Jednatel zajišťuje řádné vedení
předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje
společníky o věcech společnosti. ---------------------------------------------------------------Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně zakladatelské
listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví úplné znění společenské
smlouvy a uloží je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního
rejstříku. --------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Pro výkon funkce jednatele společnosti platí § 194 a násl. ZOK. -------------------IX./ Změny zakladatelské listiny: ------------------------------------------------------------Tato zakladatelská listina může být měněna a doplňována rozhodnutím jediného
společníka vykonávajícího působnost valné hromady společnosti ve formě notářského
zápisu. --------------------------------------------------------------------------------------------Jestliže došlo ke změně zakladatelské listiny na základě jakéhokoliv právní skutečnosti,
je jednatel povinen bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl, vyhotovit úplné
znění zakladatelské listiny a uložit je spolu s listinami prokazujícími změnu této listiny
do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. --------------------------------------------X. Doba, na kterou je společnost založena: ------------------------------------------------Společnost je založena na dobu neurčitou. ----------------------------------------------------XI./ Převod podílu: ----------------------------------------------------------------------------Jediný společník může svůj podíl převést bez souhlasu valné hromady. -----------------Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převod
podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně
ověřenými podpisy. -------------------------------------------------------------------------------XII./ Přechod podílu: Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl na dědice
nebo právního nástupce. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti
soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby
ve společnosti setrval. K právu uplatněnému po třech měsících od právní moci usnesení
soudu o dědictví se nepřihlíží. ------------------------------------------------------------------XIII. Jiná ustanovení: ---------------------------------------------------------------------------Smlouva uzavřená mezi společností zastoupenou jediným společníkem a tímto
společníkem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, pokud nejde o
smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm
obvyklých. -----------------------------------------------------------------------------------------Jediný společník svoluje se všemi činnostmi jednatele uvedenými v §199 ZOK; omezení
tam uvedená pro jednatele společnosti neplatí. -----------------------------------------------XIV. Právo: ---------------------------------------------------------------------------------------Právní poměry společnosti se řídí právním řádem České republiky. ----------------------Pokud není v této zakladatelské listině stanoveno jinak, řídí se právní poměry
společnosti obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.
„občanský zákoník“ (OZ) a zákonem č. 90/2012 Sb. „zákon o obchodního korporacích“
(ZOK). ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Za druhé: Účastník, pan Karel Zikmund, výslovně prohlašuje, že souhlasí se zápisem
své osoby jako společníka a jednatele zakládané společnosti do příslušného obchodního
rejstříku. --------------------------------------------------------------------------------------------Účastník tohoto notářského zápisu dále výslovně prohlašuje, že souhlasí s uvedením
svého rodného čísla v tomto notářském zápisu. ----------------------------------------------Za třetí: Já, notářka Mgr. Hana Mičicová, ve smyslu § 70 až § 71 notářského řádu
prohlašuji, že předpoklady pro sepsání notářského zápisu jsou splněny, neboť: --------a) právní jednání, o kterém je notářský zápis sepsán, je v souladu s právními
předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje
zvláštní právní předpis, -----------------------------------------------------------------b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním
předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, vyjma těch, které budou doloženy
dodatečně. ----------------------------------------------------------------------------------- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, od něj schválen a přede
mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán. ------------------------------------------------------Karel Zikmund, v.r.
Mgr. Hana Mičicová, v.r.
Mgr. Hana Mičicová,
notářka v Klatovech, L.S.

----- Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne patnáctého října
roku dva tisíce devatenáct, se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany
Mičicové, notářky v Klatovech, č.j. NZ 108/2019. --------------------------------------------
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