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Stejnopis

                                                Notářský  zápis   

sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Na Příkopě 12 dne dvacátého prvního 
března roku dvou tisícího jedenáctého /21.3.2011/ mnou JUDr. Miloslavem Peterkou, 
notářem v Praze o právním úkonu, který dnes přede mnou učinila, dle svého 
prohlášení, k právním úkonům zcela způsobilá: --------------------------------------------------

Ing. Barbora Helclová, nar. 13.2.1975, bytem Praha 6, Paťanka 2687/1a, jejíž 
totožnost byla zjištěna z úředního průkazu jako prokurista Prague Business 
Companies s.r.o., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČ: 
24678767, (existenci této právnické osoby a oprávnění za ni jednat prokázala 
výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 165490 s tím, že čestně prohlásila, že údaje zde uvedené jsou aktuální, a že 
může za společnost jednat v této věci samostatně). ---------------------------------------------

Jmenovaná Ing. Barbora Helclová jménem jí zastoupené právnické osoby požádala, 

abych do tohoto notářského zápisu pojal tuto zakladatelskou listinu 
společnosti s ručením omezeným. --------------------------------------------------------

I.
Obchodní firma a sídlo společnosti: --------------------------------------------------------------
Společnost  zakládá tímto jako jediný společník společnost s ručením omezeným ve 
smyslu § 105 a násl. obchodního zákoníku. Obchodní firma společnosti nově 

zakládané zní: Doraxxon s.r.o. a jejím sídlem je Praha.-----------------------------------
Společnost je právnickou osobou způsobilou nabývat práva a povinnosti, vzniká
zápisem do obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------------------------

II.
Předmět činnosti a podnikání společnosti:----------------------------------------------------
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-------------------------------------------
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ---
- Hostinská činnost -------------------------------------------------------------------------------------
- Projektová činnost ve výstavbě -------------------------------------------------------------------
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování------------------------------------------------
- Silniční motorová doprava -------------------------------------------------------------------------

 nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 
3,5 tuny včetně -----------------------------------------------------------------------------------

 nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 
3,5 tuny---------------------------------------------------------------------------------------------

 nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 
3,5 tuny včetně--------------------------------------------------------------------------------

 nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 
3,5 tuny včetně--------------------------------------------------------------------------------
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III.
Doba trvání společnosti: ------------------------------------------------------------------------------
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.---------------------------------------------------------

IV.
Základní kapitál společnosti: ------------------------------------------------------------------------
a) Základní kapitál společnosti činí 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých), ----------
b) Peněžitý vklad společníka činí 200.000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), což 

představuje 100 % základního kapitálu. Jedinému společníku tedy náleží celý
obchodní podíl na společnosti. --------------------------------------------------------------------

c) Vklad společníka bude splacen na bankovní účet  před podáním návrhu na zápis 
společnosti do obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------

d) Před vznikem společnosti byl správcem vkladu pověřen zakladatel, tj. Prague 
Business Companies s.r.o. ----------------------------------------------------------------------

V.
Orgány společnosti: ------------------------------------------------------------------------------------
a) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Dokud má 

společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento
společník. -----------------------------------------------------------------------------------------------

b) Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má jednoho jednatele, 
který je jmenován a odvoláván valnou hromadou.-------------------------------------------
Prvním jednatelem je jmenována: Ing. Barbora Helclová, r.č. 755213/0333, 
bytem Praha 6, Paťanka 2687/1a, PSČ 160 00.---------------------------------------------

                                                      
VI.

Jednání a podepisování za společnost: ---------------------------------------------------------
a) Jednatel společnosti je oprávněn jednat za společnost samostatně. -------------------
b) J e d n a t e l  se bude za společnost podepisovat tak, že k napsané či natištěné 

firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. -------------------------------------------

             VII.
Převod a přechod obchodního podílu: -----------------------------------------------------------
Dokud má společnost jediného společníka, může tento společník vždy převést svůj
obchodní podíl ve společnosti, nebo jeho část, na třetí osobu i bez souhlasu valné
hromady. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní 
musí prohlásit, že přistupuje k zakladatelské listině. ---------------------------------------------

VIII.
Rezervní fond:---------------------------------------------------------------------------------------------
Při vzniku společnosti není vytvářen rezervní fond. Bude vytvářen ve výši a za
podmínek stanovených v § 124 obchodního zákoníku. -----------------------------------------

IX.
Rozhodné právo: -----------------------------------------------------------------------------------------
Společnost se zakládá podle českého práva, jímž se řídí i její právní poměry.-----------
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Právní poměry neupravené touto zakladatelskou listinou se řídí obchodním 
zákoníkem v platném znění. Účetnictví společnosti se řídí příslušnými právními 
předpisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

X.
Společnost je zrušena: ---------------------------------------------------------------------------------
a/ usnesením valné hromady společníků -----------------------------------------------------------
b/ pokud by měla společnost více společníků, pak dohodou všech společníků ----------
c/ rozhodnutím soudu o zrušení společnosti -------------------------------------------------------
d/ dalšími způsoby uvedenými v zákoně. -----------------------------------------------------------

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomnou přečten, jí v celém svém rozsahu 
schválen a přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----------------------------------

Ing. Barbora Helclová v.r.                           L.S.                      JUDr. Miloslav Peterka
                                                                                                           notář v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu úplně souhlasí s originálem 
notářského zápisu. Tento stejnopis určený pro společnost byl vyhotoven dne 
21.3.2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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