Úplné znění
----------- Společenská smlouva -------------------- společnosti s ručenÍln omezeným -----------

----------- FI Realitní Investice s.r.o. --------------------- IČO 086 64 218 ----------po účinném převodu podílu
ke dni 22.10.2021

1. Obchodnífirma-----Ohchodnífirma společnosti ;:,ní Ff ReaHtní lllvestice s.r.o. ---------------------------------

2. Sídlo------------Sídlo společnosti je umíslěno v obci: Hradec Králové. ------------3. Společníci --------------------------------SpoIečn íky společnosti jsou: ----------------------------------------------------------------------a)

společnost Fl Trust s.r.o.. IČO: 1 1700793. se sídlem Nerudova 198/36. f'ra::ské Nedměsrí,

500 02 Hradec Králové. -------------------------------------------------------------------------

b) pan Martin Langer, naro::.en;" dne 16. záN J 973, pobyt a bydli.í:tě na adrese
B. Smetany ./57, Žichlínské Předměstí, 563 OJ Lan.í:kroun, -------------------------c) pan Jiří Cltládek, narozený dne !./. listopadu 197-1, pobyt a byd/Wé na adrese
Bryksova 763/./6. éernf' Most, I 98 00 Praha 9, --------------------------------------d) pa11 Mgr. 'Michal Spěvák, naro::enj" dni' 2. ledna 1977, pohyt a bydli.i';tě
na adrese Na strá::i 2 23 I /3 la. Libeň. I 80 00 Praha 8, ---------------------------------

4. Základní kapitál----1.1. Základní kapifál společnosti činí 200.000,- Kč (slov:v: dvě stě tisíc korun česk/ch).
5. Trvání společnosti --------5. l. Spo!ecrnost je založena na dobu neur6tou. ---------------------------------------- -------6. Předmět podnikání (činnosti)-----Předmětem padnikání (činnost i) společnosti je:------------------------------------------------

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v příloh<Ích 1 až 3 f.ivnostenskélto zlÍkona
s obo,)' i:i1mos1i: Poskywrání slu::eh pro :emědě!ství, :ahradnictví. rybníkúřslYÍ.
lesnictví a myslivost, Činnost odborného lesního hospodáře a 1�rhotorování lesních
hospodářskýc:h plám, a osnov. Diagnoslickú. :ku.šební a poradenská 6nnost
v ochraně rostlin a ošetřovóní rostlin, rostlinn,vch produktu. o�jekt11 a pudy proti
(-koJ/i1�Í'm orRonismum pNprcr.ky na ochranu rostlin nebo biocidními pNpravky,
Nak!údcíní s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Chor ::vířat a jejich 1�Í'cvik
(s výjimkou :irn6foé iýrohy), [/prcn•a nerostil. dohJ'1·ání ra.foliny a bahna, r:vroha
potrcrrinářských a škrohcírenskj·c/1 výrobku, Péstitelské pálení. Výroba krmiv,
krmnJích směsí, doplňkových látek a premixú. Výroba textilií, textilních \/)\robku.
oděvu a odt!rníc:h dopliíkú. �:vraha a opra\,}' obuvi, hra.i-nářského a sedlářského
:::ho=í. Zpraco1•ání dteva, v_froba dřněn_frh. korkm:ých, proutěných a s{aměnj·ch
výrohkzí. f�{roha l'lákniny. papíru a lepenky a zbo:i = těchto materiálú,
Vydal'Cltelské Onnosti. polygrqfická 1:1íroha. knihařské a kopírovací práce. Výroba,
ro=mno::ování. distribuce. prodej, pronájem ::vukových a zrukově-obra=oiých
:::á::namú a 1ýroba nenahraných nosic,ru údaju a ::cí:namu. vfroba koksu, surového
dehtu a jin,í'ch pevn,frh paliv, l)\roba chemickJch látek a chemickj ch směsí nebo
předmětú a kosmetick-;"ch přípravkzi, V.froba hnojiv, V.,vroba plasto1fch
a p1y::m�vch ,�}irobkú. /�vraha a :pracování skla, V.►·roba stl/\'ebnich hmot,
porcelcínm:í'ch. keramických a scídrovj'ch vfrobku, Výroba brusiv a ostatních
minerálních nekovov;"ch výrobkú, Broušení technického a Sperkového kamene.
Výroba a hutní ::pracování železa. drahých a neželeznf'ch kovÍi a jejich slitin.
v_ýroba kovo,�vch konstrukcí a kovodělných v;robkú. Umělecko-řemeslné
:::pracování kovu, Povrchové úpra1�v a svařování kovu a dal,('ích materiálu. r:vroba
měřicích. =knšebních. navigačních. optických a.fotografických přístny·u u :::aří=ení.
V,11roha elektronick;"ch součástek. elektrick;"ch zařízení a výroha a opravy
elektrickj·ch stroju, přístrojú a elektronickJích zaří:::ení pracujídch na malém
napětí, Výroba neelektrickjd1 ::ařízení pro domácnost, Vjroba stroju a =aH:::ení,
Výroba motoro,ých a přípojn_í·ch vo:idel a karoserií, Stcn·ba a vfroha plavidel,
v_ýroha. vývoj, projektování, :::kou.Í'kJ', instalace. údr::ba, opral'),', mod{fikace
a konstruUní :::měny leradel. mororu letadel, vrtulí, letad/ov_Jích částí a zařízení
a letecAých po:::emních zařízení, V,froba drážních hnacích vozidel a dráfních
ťO:::ide{ na drá:::e tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku, Výroba
jízdních kol., vo::íku pro invalidy a jiných nemotoroiých dopruvních prostředku,
v_ýroba a opraiy c�a/ounických výrobkú. Viroba, opravy a údržba sportovních
potřeb. her, hrafrk a dětských kočárku, Vfroba :dravotnick/ch prostředku, l�íroba
a opravy =drojú ionizujícího záření, v)íroba školních a kancelářsk)\ch potřeb.
kromě 1ýrohku = papíru, vJíroha hifuterie, kartác"nického a konfeUního :boží.
deštníku, upomínkmfch pfedmětu, Výroha dalších vf,robkú zpracovatelského
prumyslu. Prol'U:::ovúní mdol'Odů a kanalizací a úprava a rozvod vody, Nukládání
s odpady (vyjma nebe:pečných), PNpravné a dokoncrovací stavební práce,
speciali:::ované starební hnnosli. Sklenářské práce, rámování a paspartování.
Zprostředkování ohchodu a slu::eb. Velkoobchod a maloobchod. Zastavárenská
ónnosl a maloobchod s použitým :::boSm, Údr=ba motorových vozidel a jejich
příslu.frnství. Potrubní a po:emní dopram (vJjma že/e:znicrní a silniční
motorové doprmy). Skladorcíní, halení ::,bo::í, manipulace s nákladem
a technickJ 6nnosti v dopravě, Zasi/atelstYÍ a =ast11pování v celním ří:::ení.
Ubytovací slu::by. Poskytování sofimrre, poradenství r oblasti il'?/ormačních
technologií, :::pracovam dat, hostingové a související činnosti a webové
portálv, Č'inmH'I infvrmaó1ích a ::,prm·odajských kanceláN. Realitní 6nnosl.
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sprárn a údr::.ha
nemovitostí. Pronájem a pl(JČOFCÍnÍ
věcí
movit}ch.
Poradenská a konzultaéní ónnost. :::pracol'ání odhornf:ch studií a posudku.
Projektování po:::emkových
úprav,
Pfíprcrva
a \�pracm·am
technick_í1clz
návrhu. grafické a h-esliéské práce. Proj,daoťání elektrickvch :::aN:::ení.
vfzkum a ,�1�roj
v
oblasti
pNrodních
a technických
věd
nťho
společenských véd. Testo\'Cíní.
mereni,
ana(ýzy a
kontrozv.
Reklamní
6nnost. marketing.
mediální
:::ustoupení.
Návrhářská,
de,·ixnénká,
arun�érská činnost a modeling. Fotografické slufhy. Překfadatelskú a 1/umoó1ická
činnost, Slu::.by v oblasti adminis1rativní správy a sfu::.by organi::.ctčně hospochífské
pomhy, Prm·o::.ovcíní cestovní agentury a pruvodcovská ónnost v oblasti
cestovního ruchu, Mimoškolní 1:{"chom a vzdělávání, pořádání kur:u, .vkolení.
včetně lektorské činnosti. Provo:::ování kulturních. kulturně-v:dě!úl'lll'Íc:h
a ::.ábarnich zaN:::ení, poFádání kulturních produkcí. :::ábav. 1ýs1av, veletrhu.
pfehlídek. prodejních a obdobných akcí.
Provozování télmýchovných
a sportovních zaFi:::ení a organizování sportovní 6nnosti. Praní pro domácnost.
::.ehlení. opravy a údr::.ba oděvú. bytového textilu a osobního ;:bo:í. Poskytováni
technickJ"ch slu::.eb, Opraiy a údr::ba potřeb pro domácnost. pFedmětu kulturní
povahy. výrobkú jemné mechaniky, optických přístro/11 a měřidel. Poskytowíni
služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu. Poskytováni služeb pro rodinu
a domácnost.--------------------------7.

Vklady a podíly
7.1. Ve spoldnosti existuje jedin_�· druh podílu. a to podíl :::ákladní. se kletým nejsou
spojena žádná zvlá§mí práva a povinnosti. Ka:!dJ· společník mu::e vlastnit pou:e
jeden ( J) podíl. -------------------------------------------------------------------------------7. 2. Vklady a podíly společníkú: ----------------------------------------------------------------clo
základního
kapitálu
u) Společnik FI Trust s.r.o. má vklad
ve v.vši 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých). c.\;mui odpovídá
;:úkladní podíl ve if§i -f.0 % (slovy. čtyřicet procent); tento základní podíl
je označen jako základní podíl č. 1, -----------------------------------------------b) Společnik Martin Langer mú rklad do základního kapitálu
ve výši 40.000. - Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun česk;'·ch), čemuž odpovídá
základní podíl ve 1ýši 20 % (slovy: dvacet procent): tento základní podíl
je označen jako základní podíl č. 2, -----------------------------------------------c) Společník Jiří Chládek má vklad do základního kapitálu ve 1:Ýši 40.000.- Ke�
(slovy: čtyřicet tisíc korun českých). čemuž odpovídá základní podíl
ve 1:í-ši 20 % (slm:v: dvucet procent); tento základní podíl je označen jako
základní podíl č. 3, -------------------------------------------------------------------d) Spoleéník Mgr. Michal Spěvák má vklad do :::úkladnilzo kapitálu
ve v_vši 40.000,- Kč (s/my: čtyhcet tisíc korun creských). čemu::. odpovídá
základní podíl ,•e ifvi 20 % (slovy: dvucet procent); tento základní podíl
je označen jako základní podíl č. 4. ------------------------------------------------
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8. Převod podílu -----------------------------------------8. J.Spoldník je oprávněn převést sv,tj podíl nebo jeho část na jiného společníka.
K převodu podílu na jiného spo!ectníka neho na jinou osohu sl! 1,y:.aduje
souhlas mlné hromw(v. 11 lo ve formě veťejné listiny. Po dobu. po kterou mú
spoldnost jediného společníka, je jeho podíl v:.dy převoditeln.v bez jakéhokoliv
on1ezen1. ---------------------------------------------------------------------------------------8 2.Pro pNpad pferndu podílu neho jeho části mají ostatní spoll!lrníci předkupní
právo k převáděnému podílu. Pfedkupní právo je třeba uplatnit do I 5 (patnácti)
dnú ode dne ohdr:!ení písemné nabídky od pfrvád�jícího .\poldníka, která hudl!
doručena osobně neho na adresu bydliště společníka. jemu:; svěcl<}í pfedkupní
právo, uťeclenou ,, se::namu společníku. Nabídka se vykoná ohló.frním
ť.frch podmínek detně vý.fo úplaty :::.a převod a její splatnosti. Pokud se
společníci. kteří mají předkupní právo k p,�evádéném11 podílu. spolu nedohodnou
jinak. jsou oprávněni převáděný podíl přev:::.ít v poměru podle sv_1;ch dosarndních
po,lílu. ------------------------------------------------------------------------------------------8.3. V případě. žeje společníkem společnosri právnická osoba, zánikem této právnické
osoby. přechcí::.í její podíl na jejího prárního nástupce jen se souhlasem va/nJ
hromac(y. -------------------------------------------------------------------------------------9. Podíl se dědí. V pNpadě úmrtí spoldníka přechází podíl na dědice dle výsledku
pravomorně skončeného řízení o po:::.ústalosti. ----------------------------------------- ------10. Orgány společ11osti--! O. I. Orgány spoldnosti jsou: -------------------------------------------------------------------a) Valn á lz romada -------------------------------------------------------------------------------
h) Jeclnatelé---------------------------------------------------------------------------------------11. Vafllá hromada---------------------------J 1.1. Valná hromada je nej,�v.�"�Ím orgánem společnosti. -------------------------------------11.2.PNpouští se rozhodování společ11íki't per rol/am mimo valnou hromadil
podle _◊- J 6 7 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s využitím technických
prostfedkii. leda:.e jde o ::áleiitosti, u nich± zákon vyiad11je ú!"-ední ověření
podpisu společníka na jeho 1,:ijádření. Rozhodiijí -li společníci mimo valnou
hromadu s 1:vuži1ím technickj•ch prostředkú. zašle osoha oprávněná svolat valnou
hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e -mailovou adresu,
kterou je společník povinen nl!clwt ::opsat do se:::.nam11 společníkú. Součástí
ná,·rhu ro:::.hodnutí je také jedinec'ni kód. který následně společník uvede ve svém
vyjádření, a e-mail01·á adresa, na nif má spofdník doručit své vyjádření. Návrh
ro:::.hodnutí je doručen společníkovi. jakmile do.fr/ na jeho e-mailol'Ou adresu. Sl·é
vyjádfení k návrhu rozhodnutí :::.asílá společník na e-mailovou adresu uvedenou
,, núvrhu ro:::.hodnutí. Ve ,yjúdření u,·ede i jedinečný kád, kte,ý ohdržel spolu
s návrhem ro:::.hodnutí. -----------------------------------------------------------------------
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I /.3.Do působnosti valné hromady náleží ro::hodnuti o otá::kách, které ::cíkon neho
tato společenská smlouva ::ahrnuií do pusobnosti valné hromm(r. Do pusohnosti
mlné hromady ná!e:::í dále té:::: ------------------------------------------------------------a) ro:::Jwdování o změně ohsahu spo!demké smlouvy, nedochú::í-li k ni no
základě jiných právních skutečností: --------------------------------------------h) mlha a odvolávání likvidátora. včetně schraloťání smlouvy o iikonu
funkce a poskytorání plnéní podle § 61 ::cíkona o obchodních
korporacích; -------------------------------------------------------------------------c) rozhodováni o ::rufrní spole1.,�nosti s likvidací: ---------------------------------d) rozhodo,·cíní u pachtu zúrodu spoleL�nosti nebo takové jeho části. k jejímu:::
::ci::eni se vy=.aduje souhlas 1•alné hromady podle ::cíkona: -------------------e) uděloníni pokynu jednatelum a schvalování koncepci! podnikutelské
činnosti spoldnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele). nejsou-li
v rozporu s právními pfrdpisy: vulná hromada múže ::ejména ::aká::at
jednatelum určité právní jednó11í, je-li to v zájmu společnosti: -------------./) udělování souhlasu se zastavením podílu: --------------------------------------g) udělování pfedchozího souhlasu jednateli v případě následujících
právnichjednání jednatele ť souvislosti s: --------------------------------------i.

prodejem, nákupem. pronájmem. pachtem nemovitosti a z6::ením
věcných prár a jinj·ch zatí::ení k nemol'itostem v majetku
společnosti v hodnotě přesahuiící částku 1. 000. 000. - Ker (�·lovy:
jeden milion korun českých) he::: dané ::: přidané hodnoty na
jednotIivj' pNpad, ----------------------------------------------------------

ii.

prodejem. nákupem, pronájmem či zatížením mOl'itých ťécí
,. hodnotě přesahujid c�cístku /.000.000,- KLr (slo1:r: jeden milion
korun éeskj:ch) bez daně z přidané hodnoty, --------------------------

iii.

u;:m·íráním sm!uť o nájmu, podnájmu, pachtu neho leasingu na
dobu delší ne:: jeden ( l) rok nebo v hodnotě přesahující částku
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bez doně
z pťídané hodnoty rocrně, ------------------------------------------- -----

iv.

uzavíráním licenčních nebo jiných obdobnf:ch dlouhodohých
smluv v ohlasti dufovního vlastnictví, ----------------------------------

v.

pfev::etím ruóte/ských závazkii. ----------------------------------------

vi.

pPev::etím cizích ::áva:::ku vjakékoliv.formě. --------------------------

vii.

přeizetím nebo poskytnutím ::ápujček a úi-ěru v hodnotě
pfesahující částku 1.000.000.- Ker (s/my. jeden milion kvmn
frs-/cých) hez Janě:: přidané hodnoty, ---------------------------------

\'lil.

jakýmkoliv nakládáním s pohledávkami nebo záva:::ky společnosti
\' hodnotě přesahující d,stku I. 000. 000. - Kč (slovy: jeden milion
korun česk_vch) be::: daně::: přidané hodnoty jednotlivě, -------------

ix.

sjednáváním
obchod/J
přesahujících
ohralovou
částku I. 000. 000, - Ker (i eden milion korun českých) lwz daně
z přidané hodnoty jednotlivě nebo l'ť ťÍce pNpadech uzan"en_frh
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s loulé: smlt1ťnÍ stranou v jednom kalendálním me.rn.:1,
pfípadné i roc�ně v pNpadě. ::.e jde o ::áva::ek ::ahrm1jící (osové
ohdohí delší ne: 6 (šest) měsíc11 ---------------------------------------Spolei!níci herou na vědomí. ::.ejakcíkoliv omezení jednatelského oprúrnění
daná touto společenskou smlournu nebo ro:::hodnutím valné hromacú·
nejsou úc.rinná i 1u6 tfrtím osohám -----------------------------------------------11.4. Valná hromada si milže 1:rhradit ro:::hodování o \'ěcech. které jinak nále::.ejí
do pusobnost ijin_vch orgánu spoldnosti. ------------------------------------------------1 l .5. .Má-li společnost jediné/to společníka. vykonává pusobnosl valné hromady
v ro:::sahu stanowném v čl. 11.3. Ro:::hodnutí př(iaté v pthobnosti valné hromady
doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla
společnosti aneho no e-mailovou adresu. Jednatelé jsou povinni pi'edk/ádar
návrhy ro::hodnuti jedinému jpolečníkovi s dostatei!n_ým časovým pledstihem.
Jediný jpolečnik múže ur6t /hútu. v ní::. mu má b_vt návrh konkrétního rozhodnwí
pledložen. Po dobu. po kterou má společnost jediného společníka. je jeho podíl
\"ždy převoclitelný bez jakéhokoli,, ome::ení. ----------------------------------------------1 l. 6. Termín a program valné hromady se oznámí spoleéníkií.m tak. ::.e písemná
po::l'cínka na valnou hromadu obsahující i návrh usnesení valné hromady
hude osobně pFedána do rukou společníka nebo odeslána na adresu .\polei!níka
(která muže b_í·t i e-mailovcí) uvedenou v seznamu spoleénikt1 nejpo=ději
v patmíctý (15) den přede dnem konání valné hromady. ------------------------------11. 7. Valná hromada je se/topná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají
alespoň 80 % (slovy: osmdesát procent) všech hlasů ve společnosti.
Ph posu::.owíní schopnosti valné hromady se usncí.iíel se nepřihlíží k hlasiím
spoldniku. kteří nemohou vykonávat hlasovací p rávo. --------------------------------11.8. Ka�dý spoldník má 1 (slovy: jeden) hlas na každou I,- Kč (slo1'.v: jednu korunu
českou) svého i·kladu. -----------------------------------------------------------------------11.9.Pokud ::ákon nebo tato spolec'enská smloum ne,: r::.adují vét.š-inu vy.Uí. je th1ba
k pNjetí ro::hodnutí mlné hromady souhlasu prosté většiny hlas,, přítomných
spoIečník ú. ------------------------------------------------------------------------------------11. I O.,'i'fJoldník se zúčastňuje rnlné hromady osohně neho v :::astoupení. Plná moc
musí být udělena písemné a musí z ni i,yp(ývat, zda byla udělena pro ::.astoupení
na jedné neho na vice rn!n_ých hromadách. ----------------------------------------------

12. Jednatelé---12.1.Společnosl má rh (3) jednatele. -------------------------------------------------------------12. 2. Kaidý jednatel ::.astupuje .společnost samostatné ve všech ::áležilostech.
Podepisování za .společnost se děje tak, ::e k vytWěné nebo vypsané obchodní
jirmi! jpolečnosti připojí některý z jednatelú sviy· podpis.------------------------------12. 3.Pledchozí souhlas valné hromady je mlfnJí pro pNpad následujících právních
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jednání jednatele v sou, 'isíosti s: -----------------------------------------------------------a) prodejem, nákupem. pronájmem, pachtem nemol'itostí a :::N::ením l'l'C!1fch
práv a jin_ých zatí:.ení k nemovitostem ť majetku spolec}nosti 1' hodnotě
pfesahující (ástku 1.000.000.- Kč (slo,·y. jeden milion kornn fr\·kf:ch) he::
daně::: phdané hodnoty na jednotlil:Ý případ.-----------------------------------b) prodejem, nákupem. pronájmem 6 ::atí::ením movit_vch věcí v hodnotě
přesahující částku 1.000.000.- Kč (sfo,:l': jeden milion korun Čl!sk;"ch) he:::
dané:: plidané hodnory. ------------------------------------------------------------c.) uzavíráním smlul' o nájmu, podnájmu, pachtu neho leasingu na dohu del.ví
než jeden (i) rok nebo v hodnotě přesahující čás1ku I 000. 000, - Kč (slm:r:
jeden milion korun českJ�ch) bez daně z pFidané hodnoty roc.tně. ------------d) uzavíráním licenčních nebo jin_frh ohdobnf·ch dlouhodoh;,·ch smluv
v oblasti du.frvního vlastnictví, ---------------------------------------------------e) pfe v:::etím ručíIelských :::áva::k 11. --------------------------------------------------
.!) přev::.etím ci:::.ích záva:::ku v jakékoliv formě. ------------------------------------g) převzetím nebo posk;1tnutím zápujéek a úvérú v hodnotě přesahující
částku 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun creských) be:: daně
z přidané hodnoty. ------------------------------------------------------------------h) jak}·mkoliv nakládáním s pohledávkami nebo záva:::ky spoldnosti
1• hodnotě přesahující částku 1.000.000.- Kč (slovy: jeden milion korun
česk}•ch) he::: daně z přidané hodnoty jednotlivě. -------------------------------i) sjednáváním obchodu pl'esahujicích obratovou částku 1.000.000,- Ké
(jeden milion korun c�eských) be= daně:: přidané hodnoty jednotlivě nebo
ve více případech uzavřen_frh s toutéž smluvní stranou v jednom
kalendářním měsíci, případně i ročně v případě. ::e jde o =áva=ek.
:::ahrm!fící fosové ohdohí del.Í'Í než 6 (§es!) měsícú. ---------------------------

13. Splatnost nových vklad1, -------13. l . Každý dul.ví peněžitý vklad do spoldnosti musí být splacen do 30 (thceti) dnu
ode dne převzetí vklado,·é porinnosti. -----------------------------------------------------13.2.Nový nepeněžitý vklad musí hýt spolei:nosti předán bez zbytdnélw odkladu
po pFev:::etí vkladové povinnosti. nejdéle vfak do 30 (třiceti) dnu ode dne pře1·::etí
vklad01 ·é po 1 ·innosti. --------------------------------------------------------------------------

14. Podíl na zisku a rozdělení zisku----------------------14. I.Společnici se podílejí na ::isku určeném valnou hromadou k ro::dělení me:::i
společníky v poměru svých podílu. Podíl na ::isku muže bf:t rozdělen také me:::i
jednaLele a ::wněstnance spolei:nosli. a lo pouze na základě ro:::hodnutí mlné
hromady. k1erá současně určí podmínky v;íplaty. Podíl na ::isku mu::e být ,yplacen
i osobě, která není spo/ec.rníkem společnosti. ---------------------------------------------14. 2. O rozdělení :::isk11 rozhoduje valná hromada společnosti, a to neJj?uzději
do šesti (6) měsícu po skončení účetního ohdohí. ----------------------------------------
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f 4.3Poclíl na ::.isku se 1yplácí \' pené::.ích. Valná hromada společnosti mu::e
ro::.hodnout, ::e se podíl na :::isku iJ,plúcí formou nepeně::itého plnění. K tomuto
rv::.hodnutí \·alné hromadyje lfeba souhlasu \'.Í'ech spoldníku. ------------------------

15.

Vypořádací podíl, podíl na likvidačním ziistatku-------15. I.Při zániku úc'asti spoldníka ve společnosti :::a trvání spoleú10\·ti jinak
ne:: pfeťOdem podílu neho udělením pFíklepu v ři:::eni o vj'konu ro:::hodnutí ,·:::niká
společníkovi prúvo na vypofádání (vypohídací podíl). Jeho vffr se 11r6 dle
pNs/ufoých 11stano1·eni :::úkona o obchodních korporacích.----------------------------15.2.Při zru.frní společnosti s lihidací má ka::dý společník nárok na podíl
na likvidačn írn ::::i)statku. ----------------------------------------------------------------------

16. Zpihob zrušení a zánik společnosti -----------------------------------------------------------16. i.Společnost :::anikú dnem výma::.u z obchodního rejstNku. Zániku spolec.1nosti
pfedchá::.í její ::.rušeni s likvidací neho hez lihidace, přechází-li její jmění
na p rá\•ního nástupce. -----------------------------------------------------------------------16. 2. Spula�nost se ::.rušuje v případech stano1·en;í:ch zákonem. -----------------------------16.3. likvidace společnosti se Ndí pfíslufoými ustanoveními právních předpisu.--------17. Závěrečná ustanovení ------------------------17. I.Pokud v této spolel'enské smlouvě není určena zvlcíJtní úprava, platí
pFísfufoá ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. a zákona
é. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, případné daWch právních předpisu
éeské repubIiky. ------------------------------------------------------------------------------17.2.Pokud hy tato společenská smlourn v některém s\'ém uslanorení odporovala
ohecné závazným právním předpiswn. napť. 1· důsledku pozděpd změny ::ákona,
je neplatná pou::.e v tomto odporujícím ustanovení a jej! celkovú platnost tím není
dot<- ena. ----------------------------------------------------------------------------------------!

V Hradci Králové dne 22. řiina 2021
Ing. Daniel Rezek:
jednatel
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