SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
ALL CATERING s. r. o.

Společenská smlouva
společnosti s ručením omezeným
I. Úvodní ustanovení
Společníci:
Tajtlová Nikola, Stegmann Petr, Berjak Filip, Holek Jakub, Vobořilová Adriana, Souhradová
Eliška, Česnohlídek Michael, Chochula Jakub, Herman Denis, Gunár Filip.----------------------1. paní Tajtlová Nikola narozena. 16.10 1995 Ústí nad Labem Konečná 22/23 400 01----------2. pan Stegmann Petr narozen. 15.3 1997 Ústí nad Labem Drážďanská 556/55 400 01---------3. pan Berjak Filip narozen. 6.1 2001 Chánov U Zlatého Mloka 69/96 123 45-------------------4. pan Holek Jakub narozen. 4.11 1998 Krupka U lanovky 3 700 65-------------------------------5. paní Vobořilová Adriana narozena. 14.6 1997 Děčín U továrny 18 500 23--------------------6. paní Souhradová Eliška narozena. 9.9 1999 Litoměřice Kostelní 9 655 99---------------------7. pan Česnohlídek Michael narozen. 7.9 1997 Ústí nad Labem Revoluční 14 400 01----------8. pan Chochula Jakub narozen. 20.4 1998 Ústí nad labem Dukelských hrdnů 551/6 400 01---9. pan Herman Denis narozen 22.6 1996 Ústí nad Labem Masarykova 148/B 400 01-----------10.pan Gunár Filip narozen 17.4 1998 Krupka Lindnerova 336/27 417 42------------------------II. Firma a sídlo společnosti
1) Obchodní firma: ALL CATERING s.r.o.
2) Sídlo společnosti: Velká Hradební 19 Ústí nad Labem 400 01
III. Předmět podnikání
Předmětem podnikání (činnosti) je: Cateringové služby, hostinská činnost
IV. Doba trvání
Společnost je založena na dobu neurčitou.
V. Základní kapitál
Základní kapitál společnosti činí 10 000,-- Kč (slovy: desettisíckorun) a je tvořen peněžitými
vklady společníků: Tajtlová Nikola, Stegmann Petr, Berjak Filip, Holek Jakub, Vobořilová
Adriana, Souhradová Eliška, Česnohlídek Michael, Chochula Jakub, Herman Denis, Gunár
Filip.----------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Vklady společníků, rozsah splacení a obchodní podíly
1)Vklady společníků společnosti činí:10 000,- (slovy: desettisíckorun)----------------------------1. paní Tajtlová Nikola r.č 956016/5533Ústí nad Labem Konečná 22/23 400 01-----------------vklad ve výši 1900,-- Kč (slovy: jedentisícdevětsetkorunčeských)---------------------------------2. pan Stegmann Petr narozen. r.č 97315/8866 Ústí nad Labem Drážďanská 556/55 400 01---vklad ve výši 900,-- Kč (slovy: devětsetkorunčeských)----------------------------------------------3. pan Berjak Filip narozen. r.č 0116/5363 Chánov U Zlatého Mloka 69/96 123 45------------vklad ve výši 900,-- Kč (slovy: devětsetkorunčeských)----------------------------------------------4. pan Holek Jakub narozen. r.č 981104/4454 Krupka U lanovky 3 700 65----------------------vklad ve výši 900,-- Kč (slovy: devětsetkorunčeských)-----------------------------------------------
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5. paní Vobořilová Adriana narozena. r.č 976014/2563 Děčín U továrny 18 500 23-------------vklad ve výši 900,-- Kč (slovy: devětsetkorunčeských)----------------------------------------------6. paní Souhradová Eliška narozena. r.č 996009/0999 Litoměřice Kostelní 9 655 99------------vklad ve výši 900,-- Kč (slovy: devětsetkorunčeských)----------------------------------------------7. pan Česnohlídek Michael narozen. r.č 970907/3365 Ústí nad Labem Revoluční 14 400 01-vklad ve výši 900,-- Kč (slovy: devětsetkorunčeských)----------------------------------------------8. pan Chochula Jakub narozen.r.č 980420/3366 Ústí nad labem Dukelských hrdnů 551/6 400
01-------------------------------------------------------------------------------------------------------------vklad ve výši 900,-- Kč (slovy: devětsetkorunčeských)----------------------------------------------9. pan Herman Denis narozen r.č 960622/6699 Ústí nad Labem Masarykova 148/B 400 01--vklad ve výši 900,-- Kč (slovy: devětsetkorunčeských)----------------------------------------------10.pan Gunár Filip narozen r.č 980417/1122 Krupka Lindnerova 336/27 417 42---------------vklad ve výši 900,-- Kč (slovy: devětsetkorunčeských)----------------------------------------------2) Tyto vklady společníků byly v plné výši splaceny.------------------------------------------------3) Správou vkladů byl pověřen společník paní Tajtlová Nikola-------------------------------------4) Každý další peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti musí být splacen nejpozději
do třiceti dnů od převzetí závazku ke zvýšení nebo novému vkladu, a to složením na zvláštní
účet u banky, který za tímto účelem společnost otevře.----------------------------------------------5) Výše obchodních podílů jednotlivých společníků činí:--------------------------------------------1. paní Tajtlová Nikola r.č 956016/5533Ústí nad Labem Konečná 22/23 400 01-----------------obchodní podíl ve výši 19% (slovy: devatenáct procent)---------------------------------------------2. pan Stegmann Petr narozen. r.č 97315/8866 Ústí nad Labem Drážďanská 556/55 400 01---obchodní podíl ve výši 9% (slovy: devět procent)-----------------------------------------------------3. pan Berjak Filip narozen. r.č 0116/5363 Chánov U Zlatého Mloka 69/96 123 45------------obchodní podíl ve výši 9% (slovy: devět procent)-----------------------------------------------------4. pan Holek Jakub narozen. r.č 981104/4454 Krupka U lanovky 3 700 65----------------------obchodní podíl ve výši 9% (slovy: devět procent)-----------------------------------------------------5. paní Vobořilová Adriana narozena. r.č 976014/2563 Děčín U továrny 18 500 23-------------obchodní podíl ve výši 9% (slovy: devět procent)-----------------------------------------------------6. paní Souhradová Eliška narozena. r.č 996009/0999 Litoměřice Kostelní 9 655 99------------obchodní podíl ve výši 9% (slovy: devět procent)-----------------------------------------------------7. pan Česnohlídek Michael narozen. r.č 970907/3365 Ústí nad Labem Revoluční 14 400 01-obchodní podíl ve výši 9% (slovy: devět procent)-----------------------------------------------------8. pan Chochula Jakub narozen.r.č 980420/3366 Ústí nad labem Dukelských hrdnů 551/6 400
01-------------------------------------------------------------------------------------------------------------obchodní podíl ve výši 9% (slovy: devět procent)-----------------------------------------------------9. pan Herman Denis narozen r.č 960622/6699 Ústí nad Labem Masarykova 148/B 400 01--obchodní podíl ve výši 9% (slovy: devět procent)-----------------------------------------------------10.pan Gunár Filip narozen r.č 980417/1122 Krupka Lindnerova 336/27 417 42---------------obchodní podíl ve výši 9% (slovy: devět procent)------------------------------------------------------
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VII. Jednání a podepisování jménem společnosti
1) Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.----------------------------------------------------2) Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
jednatel.------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:----------------------------------------------------------------------------------a) valná hromada-------------------------------------------------------------------------------------------b) jednatel---------------------------------------------------------------------------------------------------IX. Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a může si vyhradit rozhodování věcí,
které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.-----------------------------------------2) Do působnosti valné hromady patří:------------------------------------------------------------------a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle § 64
Obchodního zákoníku;-------------------------------------------------------------------------------------b) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i
mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát;--------------------------------------------c) schvalování stanov a jejich změn;--------------------------------------------------------------------d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných
právních skutečností (§ 141 Obchodního zákoníku);--------------------------------------------------e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého
vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na
splacení vkladu;--------------------------------------------------------------------------------------------f) jmenování, odvolání a odměňování jednatele;------------------------------------------------------g) vyloučení společníka podle § 113 a 121 Obchodního zákoníku;---------------------------------h) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s
likvidací;-----------------------------------------------------------------------------------------------------i) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku;------------------------------------j) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy;----------k) schválení ovládací smlouvy (§ 190b Obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§
190a Obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;--------------------l) schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele (§ 66 odst. 2 Obchodního zákoníku);---------m) udělení a odvolání prokury;--------------------------------------------------------------------------n) udělení souhlasu k převodu obchodního podílu na společníka nebo na jinou osobu a k
rozdělení obchodního podílu;-----------------------------------------------------------------------o) další otázky, které do její působnosti svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva.--------3) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň
polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 100,-- Kč svého vkladu.----4) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního
dne účetního období, dále pak podle potřeby. Valnou hromadu svolává jednatel způsobem
stanoveným v § 129 odst. 1 Obchodního zákoníku. Termín a program valné hromady je nutno
oznámit společníkům nejméně patnáct dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou
pozvánkou. Lhůta je splněna odesláním pozvánky doporučeným dopisem na adresu sídla nebo
bydliště společníka uvedenou v seznamu společníků nejpozději patnáctý den přede dnem
konání valné hromady.-------------------------------------------------------------------------------------
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Jednatel je povinen svolat kdykoli valnou hromadu:-------------------------------------------------a) požádají-li o to společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10% základního kapitálu;------b) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové
výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla
poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat;-------c) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku;-----------------------------------------------------d) je-li třeba rozhodnutí o záležitostech svěřených do působnosti valné hromady.------------5) Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků,
nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. ---------------------------6) Prezenci přítomných na valné hromadě zajišťuje jednatel. Společník může být na valné
hromadě zastoupen zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být
jednatel společnosti.---------------------------------------------------------------------------------------7) Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou
hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník. Sčítání hlasů provádí předsedající.-----------X. Jednatel
1) Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatele jmenuje valná hromada z řad
společníků nebo jiných fyzických osob.----------------------------------------------------------------2) Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Jednatel je zejména povinen zajistit řádné
vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o
záležitostech společnosti.---------------------------------------------------------------------------------3) Vztah mezi jednatelem a společností se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě,
pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení
práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu
funkce jednatele musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou.------------4) Prvním jednatelem společnosti byl ustanoven: Tajtlová Nikola----------------------------------XI. Práva a povinnosti společníků
1) Rozsah práv a povinností a jim odpovídající účast jednotlivých společníků na společnosti je
představován především výší jejich obchodních podílů. Výše obchodního podílu je určena
poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. Společníci mají nárok na
podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých
obchodních podílů.-----------------------------------------------------------------------------------------2) Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu
nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.
Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká.----------------------------3) Společník je povinen splatit vklad za podmínek a ve lhůtě:--------------------------------------- při založení společnosti dle ustanovení článku VI. odst. 2) této smlouvy------------------------ při zvýšení základního kapitálu dle ustanovení článku VI. odst. 3) této smlouvy.--------------
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4) Valná hromada je oprávněna uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního
kapitálu příplatkem mimo základní kapitál peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny
základního kapitálu podle výše svých vkladů.---------------------------------------------------------5) Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti
především na valné hromadě. I mimo valnou hromadu mají společníci zejména právo
požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů
společnosti.--------------------------------------------------------------------------------------------------XII. Zákaz konkurence
Zákaz konkurence v rozsahu dle ustanovení § 136 Obchodního zákoníku platí pouze pro
jednatele společnosti.--------------------------------------------------------------------------------------XIII. Rezervní fond
1) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní
závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku,
avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu.------------------------------------------------2) Rezervní fond bude dále doplňován ročním přídělem ve výši nejméně 5% z čistého zisku, a
to až do té doby, než dosáhne nejméně výše 30% základního kapitálu.----------------------------3) O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto
rozhodnutí valné hromadě.--------------------------------------------------------------------------------4) Rezervní fond do výše 10% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty
společnosti.--------------------------------------------------------------------------------------------------XIV. Obchodní podíl
1) Každý společník může mít jen jeden obchodní podíl. Obchodní podíl představuje účast
společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.-----------------------------2) Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj obchodní podíl na
jiného společníka i na jinou osobu.----------------------------------------------------------------------3) Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není
společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Podpisy musí být
úředně ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu. Účinky
převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o
převodu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------4) Obchodní podíl se dědí. Dědic nabývá obchodní podíl ke dni smrti zůstavitele.--------------5) Rozdělení obchodního podílu je možné pouze při převodu obchodního podílu nebo při
přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka, vždy však jen se souhlasem valné
hromady. Při rozdělení obchodního podílu musí být zachována výše vkladu společníka
alespoň 900,-- Kč.--------------------------------------------------------------------------------------
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XV. Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti
1) Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité
vklady jsou zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již
před tímto splacením.-------------------------------------------------------------------------------------2) Základní kapitál lze zvýšit rozhodnutím valné hromady o:---------------------------------------- zvýšení základního kapitálu, když závazek ke zvýšení vkladu jsou oprávněni převzít
přednostně dosavadní společníci, a to v poměru podle výše jejich obchodních podílů.
Nevyužijí-li společníci tohoto přednostního práva do jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděli
o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nebo jestliže se tohoto přednostního
práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv;-- zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo
mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona
účelově vázány. Tímto postupem se zvýší výše vkladu každého společníka v poměru jejich
dosavadních vkladů.---------------------------------------------------------------------------------------3) Jednatel je povinen bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního
kapitálu do obchodního rejstříku.------------------------------------------------------------------------4) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Přitom se nesmí snížit hodnota
základního kapitálu společnosti pod částku 10.000,-- Kč a výše vkladu každého společníka
pod částku 900,-- Kč.--------------------------------------------------------------------------------------Při snižování základního kapitálu se postupuje podle ustanovení § 146 a násl. Obchodního
zákoníku.---------------------------------------------------------------------------------------------------XVI. Zánik účasti společníka ve společnosti
1) Účast společníka zaniká úmrtím, převodem obchodního podílu, dohodou společníků dle §
149a Obchodního zákoníku, vyloučením, rozhodnutím soudu.--------------------------------------2) Společník nemůže ze společnosti vystoupit, může však navrhnout, aby soud zrušil jeho
účast ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval.-------3) Prohlášení konkurzu na majetek společníka, zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku, nebo pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního
podílu společníka ve společnosti nebo vydání exekučního příkazu k postižení obchodního
podílu společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce má stejné účinky
jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem.-------------------------------------------------------4) Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje závažným
způsobem své povinnosti, ačkoli byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení byl
písemně upozorněn. S podáním tohoto návrhu musí souhlasit společníci, jejichž vklady
představují alespoň jednu polovinu základního kapitálu.---------------------------------------------5) Společníku, jehož účast ve společnosti soud zrušil, který byl ze společnosti vyloučen nebo
který se dohodl o ukončení své účasti ve společnosti, vzniká právo na vypořádací podíl.------6) Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z
čistého obchodního majetku na základě posudku znalce ustanoveného obdobně podle § 59
odst. 3 Obchodního zákoníku. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.----------------------------
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XVII. Zrušení, likvidace, způsob vypořádání společníků a zánik společnosti
1) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.----------------------------------------Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění
na právního nástupce.--------------------------------------------------------------------------------------2) Společnost může být zrušena: ------------------------------------------------------------------------a) na základě rozhodnutí valné hromady----------------------------------------------------------------b) z obecných důvodů dle § 68 obchodního zákoníku------------------------------------------------3) Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním
zůstatku. Ten se určuje poměrem obchodních podílů.------------------------------------------------XVIII. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se řídí a je vykládána podle platných ustanovení českého právního řádu. Vztahy
touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, Občanského
zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.------------------------

