
Uplnd zndni

ZAKLADATELSKE LISTINY
spolednosti s rudenim omezenym

Kru5nohorska poliklinika s.r.o.

uzavien6

ve smyslu ustanoveni $ 132 a n6sl., zfrkona a. 9012012 Sb., o obchodnich spolednostech a

druZstvech (zikon o obchodnich korporacich)
(upln6 zndni ke dni )

takto:

ikinek I.
Spoleinik

A/ Mdsto Litvinov
sidlo mdstsk6ho iriadu: Litvinov. n6m. Miru 11

Ii: 00266027
bank. spojeni: Komerdni banka, a.s., pobodka Litvinov

d. [.: 921-491/0100

(d61e jen,,spoleinik'o)

il6nek II.
Obchodni firma spoleinosti

Obchodni firma spolednosti je: Kru5nohorsk6 poliklinika s.r.o.

iLinek III.
Sidlo spoleinosti

Sidlem spolednosti je: Zilkovaul. d. p. 151, Litvinov

ilfnek IV.
PiedmEt podnikdni

Piedm6tem podnikdni spolednosti je:

- domov pro seniory
- n6sledn6 o5etiovatelskd pdde
- soci6lni sluZby poskytovane ve zdravotnickych zaiizenich ristavni pilde
- pedovatelsk6 sluZba
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- vyroba elektiiny
- rozvod tepelne energie
- montifi. opravy, revize a zkouSky elektrickych zaiizeni
- dinnosti ridetnich poradcfi, vedeni ridetnictvi, vedeni daiove evidencr:
- masdrskd, rekondicni a regeneracnf sluZby
- vlfroba, obchod a sluZby neuvedend v piiloh6ch I aL 3 Zivnostenskdtro z6kona

ilfnek V.
Zikladni kapitril spoleinosti, vklad a podil spoleinika

l. Ztkladni kapit6l spolednosti dini 141.808.000,- Kd (slovy:jedno sto dt;riicet jeden milion
osm set osm tisic korun desklfch)

2. Zi.kladni kapit6l spolednosti je tvoien pendZitym a nepen6Zitym vkladern spolednika.
3. Z6,kladni kapit6l spolednosti je zcela splacen.
4. Podil jedineho spolednika Mdsta Litvinov je ve vyfSi 100 o/o ztkladniho kapit6lu

spolednosti aje oznadenjako z6kladni podfl d. 1.

5. Spolednost piipou5tf vznik pouze z6kladniho podilu, se kterym nejsou spojena Lddna
zvl65tni prdva a povinnosti.

6. KaLdy spolednik mfiZe vlastnit pouze jeden podil.
7. Zakladatelsk6listina urduje, Ze podil spolednika nebude piedstavov6n kmenovym listem.
8. Podil jedindho spolednika je volnd pievoditelny.

ikinek VI.
Orginy spoleinosti

1. Spolednost m6 tyto org6ny : a) valnou hromadu
b) jednatele

c) dozordi radu

2.Yaln[, hromada
2.1 Nejvy5Sim orgiinem spolednosti je valnrl hromada. M6-li spolednost jedineho
spolednika, rozhoduje jediny spolednik v pfisobnosti valne hromady. Rozsah jeji
pfisobnosti je stanoven v ust. S 190 odst. 2 zirkona o obchodnich korporacich. Do
ptisobnosti valn6 hromady d6le nitleLi:

a) rozhodov6ni o zmdnd zakladatelskd listiny. nedoch6zi-li k ni na z6kla<16 jin;fch pr6vnich
skutednosti,

b) jmenov6ni a odvol6v6ni likvid6tora spolednosti. vdetnd schvalov6ni smlouvy o vykonu
funkce a poskytov6ni plndni podle $ 6l z6kona o obchodnich korporacich,

c) rozhodov6ni o zruSeni spolednosti s likvidaci,
d) rozhodov6ni o pachtu z6vodu spolecnosti nebo takov6 jeho d6sti, k.iejimuZ zcizeni se

vyZaduje souhlas valnd hromady podle zakona,
e) ud6lov6ni pokynri jednateli a schvalov6ni koncepce podnikatelsk6 dinnosti spolednosti,

nejsou-li v rozporu s pr6vnimi piedpisy. valn6 hromada mfiZe zakivat jednateli urditd
prdvni jedn6ni, je-li to v zilmu spolednosti,

0 schvalov6ni struktury sluZeb poskytovanych spolednosti,
g) schvalov6ni vnitinich organizadnich piedpisfi spolednosti,
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3. Jednatel
3.1 Statut6rnim org6nem spolednosti je jednatel. Spolednost m6 jednoho jednatele.
Jednatel jedn6 za spolednost ve vSech vdcech samostatnd. Jednatel se za spolednost
podepisuje tak, Le k obchodni firmd spolednosti. piipoji svfij podpis. Postaveni a

prisobnost jednatele je upraveno ve stanov6ch spolednosti.

4. Dozorii rada
4.1 Spolednost ziizuje dozordi radu.
4.2Dozor(i rada je kontrolnim org6nem spolednosti.
4.3 Postaveni, pftsobnost a podet dlenri dozordi rady je upraven stanovanni spolednosti.

il6nek VII.
Trv:ini spoleinosti

1. Spolednost je zaloLena na dobu neurditou.

ikinek VIII.
Rozddleni zisku, popf. rihrady ztr6$ a vytvfieni fondii

1. Zptisob rozd€leni vytvoien6ho zisku spolednosti, popi. rihrady ztrirty spolednosti bude
upraven ve stanov6ch spolednosti.

il6nek IX.
Uietni z|vlrka

1. Spolednost sestavuje ircetni z6v6rku v souladu s piislu5n;fmi obecn6 z|vaznymi pr6vnimi
piedpisy.

2. R6dn6 irdetni ztxdrka schv6len6 valnou hromadou je podkladem pro jeji rozhodnuti o
pouZiti a rozddleni zisku, popi. o rihradd ztrftty spolednosti.

3. Prvy obchodni rok spolednosti trv6 ode dne jejiho vzniku do konce halendiiiniho roku.
V dalSich obdobich je obchodnf rok shodnj, s rokem kalend6inim.

ikinek X.
Stanovy spoleinosti

l. Spolednost vyd6 stanovy, ktere upravi vnitinf organizaci spolednostii, postaveni jejich
org6nfi a podrobndjSi vymezeni z6leLilosti obsaZenych v tdto smlouvE. Stanovy piijim6 a
schvaluje valn6 hromada spolednosti.

iLinek XI.
ZruSeni spoleinosti a jeji likvidace

1. Rozhodnuti o zruSeni spolednosti s likvidaci nebo bez likvidace nilleLi do pfisobnosti
valne hromady v souladu se stanovami spolednosti.
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ikinek XII.
Odpovddnost a zirkaz konkurence

1. Odpovddnost a zakaz konkurence jednatele a dozordi rady bude upra\/ena ve stanov6ch
spolednosti.

2. Spolednici se zavaztili zachov|vat obchodni tajemstvi spolednosti.

ildnek XIII.
ZhvErelni ustanoveni

l. Spolednost se rozhodnutim jedineho spolednika podiidila jako celku ;dkonu (,. 9012012
Sb. v platndm zndni.

2. Toto zndni zakladatelskd listinv bvlo schv6leno dne 19.5.2014.

V Litvinovd dne 19.5.2014

I
/

Ing. Hana So5kovd
j ednatelka spolednosti
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