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 Pro jednání zastupitelstva města dne 17. 6. 2020 
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Změna zakladatelské listiny společnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.  

Důvodová zpráva: 
Právní postavení a vnitřní poměry společnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. jsou 
upraveny v zakladatelské listině o založení společnosti, jejíž poslední úpravy se prováděly 
s ohledem na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích v roce 2014.  

Společnost nyní připravuje ukončení provozování Pečovatelské služby, kterou by od 1.1.2021 
ve Svitavách zajišťovala Charita Svitavy. K platnosti takovýchto změn je třeba přijmout 
změnu zakladatelské listiny společnosti, což je změna vyhrazená primárně zastupitelstvu 
společnosti. 
Zastupitelstvo města Svitavy postupuje při změně zakladatelské listiny podle ustanovení § 84 
odst. 2 písm. e) zákona o obcích a dále bude postupováno v souladu s ustanoveními § 12, § 

190 odst. 2 písm. a) a § 172 zákona o obchodních korporacích.  

Poté, co změnu zakladatelské listiny schválí zastupitelstvo města, musí o ní v souladu se 

zákonem o obcích a zákonem o obchodních korporacích rozhodnout rada města při výkonu 
působnosti valné hromady a následně musí danou změnu přijmout starosta města formou 
notářského zápisu. 
 

Příloha: 
- návrh nového úplného znění zakladatelské listiny Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.   
 

 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Svitavy 

schvaluje   
změnu zakladatelské listiny společnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o., IČO: 
620 62 638, se sídlem T. G. Masaryka 7/33A, Předměstí, 568 02 Svitavy, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 7389, tak, že s účinností od 1.1.2021 se ze stávajícího znění článku IV. 
zakladatelské listiny vypustí text: 
„- Pečovatelská služba“. 

Z: jednatelka společnosti  
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NÁVRH - Úplné znění zakladatelské listiny společnosti  
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. ze dne 21.12.1994 

účinné ode dne 1.1.2021 
 
 

ZAKLADATELSKÁ LISTINA 
 

I. 
Základní ustanovení 

1. Město Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02, je 

jediným společníkem společnosti s ručením omezeným založené touto zakladatelskou 

listinou.  

2. Základním účelem společnosti je poskytovat sociální služby dle aktuálních potřeb města 
Svitavy a přilehlého regionu. K naplnění tohoto základního účelu společnost vykonává i 
podnikatelskou činnost v souladu s příslušnými veřejnoprávními předpisy. Společnost není 
v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona o obchodních korporacích primárně založena 
za podnikatelským účelem. 

3. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 
777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích). 

 

II. 
Obchodní firma  

Obchodní firma společnosti zní:  Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. 
 

III. 
Sídlo a IČO 

1. Sídlo společnosti je v obci: Svitavy 

2. Společnosti bylo přiděleno IČO: 620 62 638.  

3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 7389.  

 

IV. 
Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je: 
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
- Hostinská činnost 
- Domovy pro seniory 

- Domovy se zvláštním režimem.  
 

V. 
Základní kapitál 

1. Základní kapitál společnosti činí 48 411 000,- Kč.   
2. Výše vkladu společníka města Svitavy činí 48 411 000,- Kč. 
3. Podíl společníka města Svitavy činí 100 %.   
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4. Základní kapitál byl společníkem splacen v plné výši.  
5. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena 

žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit pouze jeden podíl. 
 

VI. 
Orgány společnosti  

Orgány společnosti tvoří :  
a) jednatel 

b) valná hromada   

c) dozorčí rada.   

 

VII. 
Jednatel 

1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel.   

2. Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně, jednatel zastupuje společnost ve 
všech záležitostech. 

3. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel.   
4. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané 

evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníka o 
věcech společnosti.   

5. Jednatel není oprávněn bez předchozího souhlasu Rady města Svitavy činit za společnost 
tato právní jednání:   

a) uzavírat smlouvy o nabytí a převodu nemovitých věcí;   
b) uzavírat smlouvy, jejichž předmětem jsou užívací práva k nemovitým věcem nebo jejich 

částem (netýká se smluv o poskytování sociální služby a nájemních smluv ohledně 
pronájmu bytů), a smlouvy, kterými dochází k jakémukoliv zcizování či zatěžování 
nemovitých věcí, zřizování či zániku jakýchkoliv věcných práv; 

c) jimiž by se společnost účastnila na podnikání jiných osob jako společník obchodní 

korporace či tichý společník a jimiž by poskytovala peněžité i nepeněžité vklady do 
právnických osob; 

d) uzavírat smlouvy o společnosti a v případě vkladů sdružovat majetek; 

e) uzavírat smlouvy o zápůjčce, smlouvy o úvěru, smlouvy o prodeji či pachtu závodu 

nebo jeho části, smlouvy o koupi najaté věci; 
f) nabývat či převádět cenné papíry; 
g) vystavovat nebo akceptovat směnky, podepisovat směnečné rukojemství; 
h) uzavírat zástavní smlouvy, poskytovat či přebírat ručení a sjednávat jakékoliv jiné 

zajištění dluhů společnosti či za dluhy třetí osoby; 
i) vzdávat se práv a promíjet dluhy ve výši nad 10 000,- Kč v jednotlivém případě; 
j) uzavírat smlouvy o postoupení pohledávky či postoupení smlouvy, o převzetí dluhu 

nebo o přistoupení k dluhu; 

k) uzavírat smlouvy na dobu určitou s trváním delším 12ti měsíců (netýká se pracovních 
smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce); 

l) uzavírat smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší 12ti měsíců; 
m) uzavírat jakoukoliv smlouvu, u které finanční ekvivalent plnění společnosti v průběhu 

kalendářního roku přesahuje částku 500 000,- Kč bez DPH; 
n) sjednávat dohody o splátkách či splátkové kalendáře s dobou splácení delší 6ti měsíců; 
o) schvalovat organizační řád a organizační schéma společnosti; 
p) vydat vnitřní mzdový předpis a jeho změny; 
q) poskytovat sponzorské či jiné dary;   
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r) přijímat dary v hodnotě nad 20 000,- Kč v jednotlivém případě; 
s) přijímat dědictví; 
t) žádat o poskytnutí dotací a přijímat dotace, to neplatí pro dotace od společníka, státu, 

kraje či obce;  
u) uzavírat kolektivní smlouvy; 

v) ohledně kterých to stanovila Rada města Svitavy. 
6. Jednatel je povinen vždy do 31. října každého kalendářního roku předložit Radě města 

Svitavy ke schválení plán činnosti společnosti s finančním rozpočtem pro další kalendářní 
rok. 

 
VIII. 

Valná hromada 
1. Působnost valné hromady vykonává jediný společník. V souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění, je ve věcech obce jako jediného společníka vyhrazeno 
rozhodovat Radě města Svitavy.   

2. Do působnosti valné hromady patří :   
a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona,   
b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu 

či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splnění vkladové povinnosti,  

c) volba a odvolání jednatele,  

d) volba a odvolání členů dozorčí rady, 
e) volba a odvolání likvidátora,  

f) schvalování udělení a odvolání prokury,  
g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,  

h) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 
vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo 
jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,   

i) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních 
společností a družstev stanoví jinak,   

j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 
podnikání nebo činnosti společnosti,   

k) schválení smlouvy o tichém společenství,   
l) schválení finanční asistence,  
m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem,   
n) rozhodování o změně druhu kmenového listu,   
o) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních 

korporacích, jiný právní předpis nebo tato zakladatelská listina.   

3. Jediný společník si při výkonu působnosti valné hromady může vyhradit rozhodování 
případů, které podle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti jiného orgánu 
společnosti.   

 
IX. 

Dozorčí rada 
1. Společnost zřizuje dozorčí radu.   
2. Dozorčí rada má 5 členů. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. O zasedání dozorčí 

rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. 
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3. Členové dozorčí rady jsou voleni jediným společníkem při výkonu působnosti valné 
hromady. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let.  

4. Dozorčí rada    
a) dohlíží na činnost jednatele,   
b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje 

tam obsažené údaje, 
c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní 

závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření 
jedinému společníkovi, který vykonává působnost valné hromady, 

d) podává žalobu podle § 159 zákona o obchodních korporacích,   
e) vydává stanovisko k návrhu úhrady za poskytované sociální služby, 

f) podává jednou ročně zprávu o své činnosti jedinému společníkovi. 
5. Dozorčí rada je oprávněna navrhovat jedinému společníkovi, aby rozhodl při výkonu 

působnosti valné hromady a je oprávněna předkládat mu návrhy k rozhodnutí, jestliže to 
vyžadují zájmy společnosti. 

6. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře a 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 
osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.  

7. Výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný. 

 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.   
2. Společníkem společnosti může být pouze obec dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném 

znění. 
3. Pokud touto zakladatelskou listinou není upraveno jinak, platí v ostatním příslušná 

ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních 
předpisů.   

  

 
                Ve Svitavách dne ............ 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………. 
   Bc. Lenka Jurenová 
  jednatelka 
  Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. 
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