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STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS
sepsaný dne 17. 5. 2017 (slovy: sedmnáctého května roku dva tisíce sedmnáct) jménem JUDr.
Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě samém v kancelářských prostorách
obchodní společnosti Prague Business Office s.r.o., IČO 271 43 481, na adrese Praha 1, Nové
Město, Těšnov 1163/5, PSČ 110 00, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 zákona číslo
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění, mnou Mgr. Karlem
Barešem, notářským kandidátem, dále jen notář. -----------------------------------------------------Přítomna je účastnice: -------------------------------------------------------------------------------------obchodní společnost Prague Business Companies s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Doudlebská
1046/8, PSČ 140 00, IČO 246 78 767, kterou zastupuje slečna Julie Koudelková, nar. 17. 3.
1991, která prohlašuje, že její bydliště je na adrese Roztoky, Třebízského 616, PSČ 252 63, a
tato adresa je i adresou místa jejího trvalého pobytu, jednatelka; -----------------------------------existence obchodní společnosti Prague Business Companies s.r.o., IČO 246 78 767, resp. její
právní osobnost, mi byla prokázána, a tuto jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku
vyhotoveného mnou Mgr. Karlem Barešem, not. kandidátem, pod číslem V 176/2017 dne
7. 3. 2017, který obsahuje stav údajů platných ke dni 7. 3. 2017 k 07:02hodin, podle kterého je
obchodní společnost Prague Business Companies s.r.o., IČO 246 78 767, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C ve vložce 165490, a
který dle prohlášení jednatelky přítomné obchodní společnosti obsahuje k dnešnímu dni, tj.
17. 5. 2017, aktuální stav údajů o obchodní společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku,
jako zakladatelka. -----------------------------------------------------------------------------------------Část I.
Přítomná jednatelka obchodní společnosti Prague Business Companies s.r.o., IČO 246 78 767,
prohlašuje, že obchodní společnost, jakož i ona, je plně způsobilá samostatně právně jednat
v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a zároveň, že ona je plně
svéprávnou a že obchodní společnosti Prague Business Companies s.r.o., IČO 246 78 767,
souhlasí se zápisem do obchodního rejstříku, jako společník,osobně neznámá, jejíž totožnost
mi byla prokázána, a požádala dnešního dne, tj. 17. 5. 2017, v kancelářských prostorách
obchodní společnosti Prague Business Office s.r.o., IČO 271 43 481, na adrese Praha 1, Nové
Město, Těšnov 1163/5, PSČ 110 00, o sepsání této: ---------------------------------------------------

zakladatelské listiny
o založení společnosti s ručením omezeným
Za prvé: Obchodní firma a sídlo společnosti --------------------------------------------------------Obchodní firma společnosti zní: Arttelorius s.r.o. ---------------------------------------------------Sídlem společnosti je: Praha ----------------------------------------------------------------------------Za druhé: Určení společníka ---------------------------------------------------------------------------Jediným společníkem společnosti je obchodní společnost Prague Business Companies s.r.o.,
se sídlem Praha 4, Nusle, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČO 246 78 767. -------------------Za třetí: Předmět podnikání a předmět činnosti ---------------------------------------------------Předmětem podnikání a předmětem činnosti společnosti je: ----------------------------------------Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; ---------------------------------------------------Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; ---------------Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování
nebo dalšího prodeje; -------------------------------------------------------------------------------------Zemědělská výroba (podle zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění); ------Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; ---------------------
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Malířství, lakýrnictví, natěračství; ----------------------------------------------------------------------Truhlářství, podlahářství; ---------------------------------------------------------------------------------Vodoinstalatérství, topenářství; --------------------------------------------------------------------------Zámečnictví, nástrojařství; -------------------------------------------------------------------------------Zednictví; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Projektová činnost ve výstavbě; -------------------------------------------------------------------------Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; --------------------------------------------------------Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže; -------------------------------------------Holičství, kadeřnictví; ------------------------------------------------------------------------------------Kosmetické služby; ---------------------------------------------------------------------------------------Masérské, rekondiční a regenerační služby; -----------------------------------------------------------Pedikúra, manikúra; ---------------------------------------------------------------------------------------Provozování solárií; ---------------------------------------------------------------------------------------Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; ---------------------------Podřízený pojišťovací zprostředkovatel; ---------------------------------------------------------------Pojišťovací zprostředkovatel; ----------------------------------------------------------------------------Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; ----------------------------------------Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s
výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných
pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; -----------------------Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; ----------------------------------------------------Pekařství, cukrářství; --------------------------------------------------------------------------------------Řeznictví a uzenářství; ------------------------------------------------------------------------------------Hostinská činnost; -----------------------------------------------------------------------------------------Klempířství a oprava karoserií; --------------------------------------------------------------------------Opravy silničních vozidel; -------------------------------------------------------------------------------Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; --------------------------------------Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o
největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí; ------------------------------------------------------------------------------------- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče;
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; ------ osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
Za čtvrté: Jednatel a způsob jednání ------------------------------------------------------------------1. Společnost má jediného jednatele. ------------------------------------------------------------------2. Jednatel je statutárním orgánem společnosti a náleží mu obchodní vedení společnosti. ----3. Jednatel jedná za společnost, resp. zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. -----4. Jednatel je oprávněn zmocnit třetí osobu, která je v rozsahu uvedeném v plné moci
oprávněna zastupovat společnost. ------------------------------------------------------------------Za páté: Podíl ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena
žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník nemůže vlastnit více podílů stejného druhu.
2. Vklady a podíly společníků: ------------------------------------------------------------------------obchodní společnost Prague Business Companies s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle,
Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČO 246 78 767, má jeden podíl, který je označen jako
základní podíl číslo 1, na tento podíl připadá vklad ve výši 240,- Kč (slovy: dvě stě
čtyřicet korun českých), a je tedy o velikosti 100%. --------------------------------------------Za šesté: Výše základního kapitálu -------------------------------------------------------------------Základní kapitál společnosti činí 240,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet korun českých). -------------
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Za sedmé: Závěrečná ustanovení ----------------------------------------------------------------------Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích a
ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. ---------------------------------Za osmé: Ustanovení při zakládání společnosti ----------------------------------------------------a) Vkladová povinnost zakladatelky: -------------------------------------------------------------obchodní společnost Prague Business Companies s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle,
Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČO 246 78 767, přebírá vkladovou povinnost a
zavazuje se splnit ji peněžitým vkladem v celkové výši 240,- Kč (slovy: dvě stě
čtyřicet korun českých) do 90 (slovy: devadesáti) dnů od založení společnosti (v plné
výši a nejpozději před zápisem obchodní společnosti do obchodního rejstříku) na účet,
který bude správcem vkladu založen nejpozději do 10 dnů od založení společnosti, a
údaje o tomto účtu správce vkladu zakladatelce sdělí nejpozději do 5 dnů od založení
účtu. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatelka úrok z prodlení ve výši 0,1%
(slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. -----------------b) Zakladatelka určuje jednatelkou společnosti slečnu Kateřinu Steinzovou, nar. 15.
12. 1992, s trvalým pobytem na adrese Želízy 19, PSČ 277 21. ---------------------------c) Správcem vkladů je určena obchodní společnost Prague Business Companies s.r.o.,
se sídlem Praha 4, Nusle, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČO 246 78 767. ----------Účinnost tohoto článku Za osmé je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích
podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelkou či
jejím právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento
článek Za osmé zaniká. -----------------------------------------------------------------------------------Část II.
Vyjádření notáře o splnění předpokladů
pro sepsání notářského zápisu ve smyslu § 70a notářského řádu
Já níže podepsaný Mgr. Karel Bareš, notářský kandidát a zástupce JUDr. Jitky Krejčíkové,
notářky v Lysé nad Labem, uvádím, že: --------------------------------------------------------------a) dle mého názoru je shora uvedené právní jednání v souladu s právními předpisy
zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem číslo 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a korporacích, a notářským řádem; -------------------------b) dle mého názoru shora uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky
stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku; ---------------------------c) dle mého názoru byly splněny formality stanovené právními předpisy pro právní
jednání a pro zápis do veřejného rejstříku a splnění těchto formalit mi bylo doloženo.
O tom byl sepsán tento notářský zápis, členkou statutárního orgánu - jednatelkou účastníka
přečten a jí schválen. --------------------------------------------------------------------------------------Prague Business Companies s.r.o.
Koudelková v. r.
L.S. JUDr. Jitka Krejčíková
notářka v Lysé nad Labem
Bareš v. r.
-3notářský kandidát
zástupce notářky
JUDr. Jitky Krejčíkové
Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne sedmnáctého května roku dva
tisíce sedmnáct se shoduje doslovně s notářským zápisem sepsaným téhož dne pod NZ
244/2017 a uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad
Labem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------L.S. JUDr. Jitka Krejčíková
notářka v Lysé nad Labem
-3notářský kandidát
zástupce notářky
JUDr. Jitky Krejčíkové

