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Z A K L A D A T E L S K Á    L I S T I N A 

úplné znění ke dni 28. 02. 2018 
 
 
Za první: Zakladatel Okresní hospodářská komora Most, za kterou jedná předseda 
Ing. Rudolf Jung, jako jediný společník, založil touto listinou společnost s ručením 
omezeným pod firmou KOMORA s.r.o. 
 
 
Za druhé: Sídlo společnosti je Most. 
 
 
Za třetí: Předmět podnikání 
Předmětem podnikání společnosti jsou Výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 

 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti, 

 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, 

 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 

 Zprostředkování obchodu a služeb. 

  
 
Za čtvrté: Základní kapitál společnosti činí 700.000,- Kč tj. sedm set tisíc korun 
českých. Peněžní vklad jediného společníka Okresní hospodářské komory Most do 
základního kapitálu činí 700.000,- Kč tj. sedm set tisíc korun českých, podíl ve výši 
100 % základního kapitálu společnosti, označen jako základní podíl č. 1 Základní 
kapitál byl zcela splacen před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 
rejstříku na zvláštní účet zřízený správcem vkladu na firmu společnosti. 
Společnost připouští vznik pouze základního podílu, se kterým nejsou spojena žádná 
zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. 
Zakladatelská listina určuje, že podíl společníka nebude představován kmenovým 
listem. 
 
 
Za páté: Statutárním orgánem je jednatel. Společnost má jednoho jednatele. 
Jednatel zastupuje společnost samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že 
k napsané či vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. 
 
 
Za šesté: Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž rozsah působnosti 
je stanoven v ustanovení §190 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích). Do působnosti valné hromady dále 
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náleží rozhodovat o změně zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných 
právních skutečností. 
 
 
Za sedmé: Jediný společník prohlašuje, že společnost se v souladu s ustanovením 
§777 odst. 5 zákona č. 90/2015 Sb., zákona o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. 
 
V Mostě dne 28. 02. 2018 
 
 
 
                                                                                              
 
                                                                                       Ing. Jiří Vích, MBA, v.r. 
                                                                              jednatel společnosti KOMORA s.r.o. 
 
 
 
 
    
                                                                            


