Společenská smlouva Seniore s.r.o.
o založení společnosti s ručením omezeným
1. OBCHODNÍ FIRMA
Obchodní firma společnosti zní Seniore, s.r.o., zkráceně Seniore.
2. SÍDLO
Sídlem společnosti je Varnsdorf.
3. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
4. PŘEDMĚT A CÍLE PODNIKÁNÍ
4.1. Předmět podnikání Společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
4.2. Společnost se zakládá s cílem uspokojit potřeby a cíle komunity seniorů a dalších znevýhodněných skupin v oblasti
ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. Cíle podnikání jsou následující:
a)
Vyvíjení a implementace inovativních aktivit, které vedou ke zlepšení péče o seniory a další znevýhodněné
skupiny.
b)
Provozování a kontinuální inovace online aplikace, která propojuje komunitu seniorů a lidí, kteří jim chtějí
pomáhat.
c)
Organizace eventů vedoucí ke zlepšení kvality života seniorů a dalších znevýhodněných skupin.
4.3. Společnost se zakládá jako společensky a enviromentálně zodpovědný sociální podnik. Vzniká a rozvíjí se na
konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. Společnost se přihlašuje k plnění
principů sociálního podniku v následujících oblastech:
a)
investovat minimálně 51% ročního zisku na rozvoj společnosti,
b)
podpořit vznik pracovních míst pro osoby s obtížným uplatněním na trhu práce,
c)
vytvořit minimálně 30% podíl tržeb z vlastní ekonomické činnosti, tj. prodeje služeb na celkových výnosech a to
nejpozději do 2 let od svého založení,
d)
k aplikaci přístupu společensky i enviromentálně odpovědné firmy. To realizuje jednak vlastním společensky i
enviromentálně zodpovědným chováním, ale i osvětovou činností.
5. SPOLEČNÍCI
Společnost má tyto společníky:
1.
Michal Svoboda, nar. 3.9.1983, Pardubická 3025, 407 47 Varnsdorf. Email: michal.svoboda@gmail.com.
2.
Petr Jenšovský, nar. 8.8.1986, Pražská 1687, Benešov u Prahy, 25601. Email: petr.jensovsky@seznam.cz.
6. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY
6.1. Základní kapitál společnosti činí 3 000 Kč (tři tisíce korun českých) a je tvořen těmito vklady společníků:
a)
Michal Svoboda: vklad 2 000 Kč (dva tisíce korun českých), čemuž odpovídá podíl ve výši 67%.
b)
Petr Jenšovský: Vklad 1 000 Kč (tisíc korun českých), čemuž odpovídá podíl ve výši 33%.
6.2. Společníci se zavazují, že splatí peněžitý vklad na zvláštní účet Společnosti, který byl Společností pro tento účel
zřízený před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku v rozsahu 100% svého vkladu, nejpozději
však do 15 dnů od založení společnosti.
6.3. Před vznikem společnosti spravuje splacené vklady pověřený zakladatel Petr Jenšovský - správce vkladů, který po
založení Společnosti zřídí na obchodní firmu Společnosti zvláštní účet u banky k tomuto účelu, na který částky
odpovídající splaceným vkladům společníků uloží.
6.4. Zvýšení základního kapitálu
Základní kapitál společnosti lze zvýšit na základě rozhodnutí valné hromady
a)
převzetím závazku k novému vkladu nebo
b)
převodem majetku společnosti, který převyšuje základní kapitál společnosti, čímž dojde ke zvýšení vkladu
každého společníka v poměru odpovídajícím jejich dosavadním vkladům.
Dosavadní společníci mají v poměru podle velikosti jejich obchodních podílů na převzetí závazku k novému vkladu
přednostní právo. Toto právo musí společníci využít do šedesáti dnů ode dne konání valné hromady, která rozhodla o
zvýšení základního kapitálu.

6.5. Snížení základního kapitálu
Ke snížení základního kapitálu společnosti může dojít na základě rozhodnutí valné hromady
a)
vrácením části vkladu společníkům,
b)
v případech uvedených v § 113 odst. 6, § 116 odst. 3, a § 148 obchodního zákoníku, pokud nedojde k převodu
obchodního podílu do šedesáti dnů.
Plnění společníkům podle odst. 1 písm. b) je možné až po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
7. ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI
7.1 Společnost je založena podpisem této společenské smlouvy všemi společníky – zakladateli, vyhotovené ve formě
veřejné listiny.
7.2 Společnost vznikne dnem, ke kterému bude zapsána do obchodního rejstříku.
7.3 Od okamžiku založení společnosti do okamžiku jejího vzniku je oprávněn jednat jménem společnosti každý z prvních
jednatelů, uvedených v této společenské smlouvě.
7.4 Z jednání jménem společnosti učiněných před jejím vznikem je zavázán sám jednající. Jedná-li před vznikem
společnosti jejím jménem více osob, jsou všechny tyto osoby oprávněny a zavázány společně a nerozdílně.
7. PODÍL
7.1. Společnost má jeden druh podílu, a to podíl základní. Společník může vlastnit více podílů.
7.2. Společník může bez omezení převést svůj podíl na jiného společníka Společnosti. Společník může převést svůj
podíl na třetí osobu pouze se souhlasem valné hromady.
7.3. Podíl ve Společnosti se dědí.
7.4. Společníci mají přednostní právo na převzetí obchodního podílu jiného společníka ve výši svých dosavadních
obchodních podílů. Toto právo jsou povinni využít nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy jim bylo některým ze společníků
písemně sděleno, že hodlá svůj obchodní podíl převést.
7.5. Společník nesmí svůj obchodní podíl zastavit.
8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Orgány Společnosti jsou valná hromada a jednatelé.
9. VALNÁ HROMADA
Valná hromada je tvořena všemi společníky a je nejvyšším orgánem Společnosti.
9.1. působnost valné hromady
a)
Do Působnosti valné hromady náleží
1.
schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle ust. § 127 občanského zákoníku,
2.
rozhodování o koncepci podnikatelské činnosti,
3.
schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku a způsobu úhrady ztrát společnosti,
4.
rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
5.
rozhodování o změně společenské smlouvy a stanov,
6.
jmenování, odvolání a odměňování jednatelů,
7.
rozhodování o zrušení společnosti.
b)

Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí zde neuvedených, které jinak náležejí do působnosti jiných
orgánů Společnosti. Není však oprávněna dávat jednatelům pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti,
nejde-li o vyžádaný pokyn podle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo o pokyn řídící osoby
podle § 81 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

9.2. Svolání valné hromady
a)
Valnou hromadu svolávají jednatelé, a to pravidelně nejméně jednou za rok.
b)
Termín a program valné hromady jsou jednatelé povinni oznámit společníkům nejméně 5 pracovních dnů před
konáním valné hromady. Pozvánka se společníkům zašle elektronickou poštou na adresu zapsanou v seznamu
společníků. Pozvánka musí obsahovat termín konání, místo konání a program valné hromady.

9.3. Usnášení valné hromady
a)
Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 51% všech hlasů.
b)
Každý společník má 1 hlas na každých 1000 Kč vkladu.
c)
Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nebo společenská
smlouva nevyžadují většinu jinou.
9.4. Společníci mohou hlasovat na valné hromadě i mimo ni s využitím technických prostředků.
10. JEDNATELÉ
10.1. Společnost má dva jednatele.
10.2. Prvními jednateli společnosti zakladatelé určují Michala Svobodu, nar. 3.9.1983, Pardubická 3025, 407 47
Varnsdorf a Petra Jenšovského, nar. 8.8.1986, Pražská 1687, Benešov u Prahy, 25601.
10.2. Jednatelé jsou voleni valnou hromadou na dobu neurčitou.
10.3. Každý jednatel jedná za Společnost samostatně.
10.4. Jednatel může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným Společnosti. Odstoupení musí být
adresováno Společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání
valné hromady.
11. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU
11.1. Společnost se zavazuje investovat alespoň 51% zisku do svého dalšího rozvoje.
11.2. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů.
Podíl na zisku lze se souhlasem valné hromady rozdělit i jiným osobám než společníkům.
12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Vznik společnosti, vnitřní poměry společnosti, zrušení a zánik společnosti, jakož i veškerá práva a povinnosti
související se společností anebo touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o
obchodních korporacích a občanským zákoníkem.
13.2. V případě, že některé ustanovení této Společenské smlouvy nebo jeho část se stane neplatným, nezpůsobuje
taková neplatnost nebo nevynutitelnost neplatnost celé Společenské smlouvy jako celku, pokud je takové ustanovení
oddělitelné od zbytku Společenské smlouvy.

