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ZAKLADATELSKÁ LISTINA 
obchodní společnosti 

Brdská odpadářská společnost, s.r.o. 
 
 

I. OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI 
 
Obchodní firma společnosti zní: Brdská odpadářská společnost, s.r.o. 
 
 

II. SÍDLO SPOLEČNOSTI 
 
Sídlem společnosti je: Mníšek pod Brdy.  
 
 

III. SPOLEČNÍCI 
 
Zakladatelem a společníkem je Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny, 
se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ 11772492 (dále jen „zakladatel“).  
 
 

IV. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 
 
Společnost je založena na dobu neurčitou. 
 
 

V. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 
 
Předmětem podnikání společnosti je: 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 

o nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 
o zprostředkování obchodu a služeb, 
o velkoobchod a maloobchod, 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.  
 
 

VI. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ 
 

6.1. Základní kapitál společnosti činí 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a je tvořen peněžitým 
vkladem zakladatele.  
 

6.2. Zakladatel se zavazuje splatit shora uvedený vklad v penězích v plné výši v hotovosti 
k rukám správce vkladů, a to do 30 dnů (slovy: do třiceti dnů) od založení společnosti tak, 
že před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku bude peněžitý vklad 
splacen v plné výši. 
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6.3. Správcem vkladů je určen Mgr. Petr Vacíř, nar. 9.3.1975, bytem Řevnice, Rybní 710.  
 
 

VII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 
Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatelé. 
 
 

VIII. VALNÁ HROMADA 
 

8.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Valná hromada je tvořena všemi 
společníky a schází se nejméně jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje 
řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne 
předcházejícího účetního období. 
 

8.2. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li na ní přítomni všichni společníci, kteří mají 
většinu všech hlasů ve společnosti, přičemž na každou 1 Kč vkladu připadá 1 (jeden) hlas. 
 

8.3. K přijetí usnesení valné hromady je třeba alespoň většiny hlasů všech společníků 
společnosti, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. 
 

8.4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento jediný 
společník. 
 
 

IX. JEDNATELÉ 
 

9.1. Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé. Společnost má dva jednatele. 
 

9.2. K rozhodování o všech otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina nesvěřují 
valné hromadě, nebo které si valná hromada k rozhodnutí sama nevyhradí, jsou oprávněni 
jednatelé společnosti. 
 

9.3. Jednatelé se účastní jednání valné hromady. 
 

9.4. Prvními jednateli společnosti jsou: 
 

1) Magdalena Davis, nar. 17. dubna 1976, bytem Stříbrná Lhota 920, Mníšek pod Brdy, 
PSČ 252 10, 

2)  Petr Chmelík, nar. 29. červena 1981 bytem Ledrenská 123, Sudovice, 26203 Nový 
Knín. 

 
 

X. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 
 
Za společnost jednají jednatelé takto: 
 
a) při právních jednáních, jejichž objem nepřesáhne 500.000 Kč, jedná každý jednatel 

samostatně, 
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b) při ostatních právních jednáních jednají vždy dva jednatelé společně. 
XI. PODÍL 

 
11.1. Podíl představuje účast společníka na společnosti a práva a povinnosti z této účasti 

plynoucí. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu 
společnosti.  
 

11.2. Jediným společníkem společnosti je zakladatel mající podíl o velikosti 100% (slovy: sto 
procent) účasti na společnosti odpovídající vkladu do jejího základního kapitálu ve výši 1,- 
Kč (slovy: jedna koruna česká). 
 

11.3. Podíl je základní, neboť s ním nejsou spojena žádná zvláštní práva ani povinnosti. 
 
 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

12.1. Tuto zakladatelskou listinu lze měnit rozhodnutím valné hromady dle § 190 odst. 2 písm. a) 
zákona o obchodních korporacích. 
 

12.2. V otázkách touto zakladatelskou listinou výslovně neupravených se právní poměry 
společnosti řídí závaznými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
v platném znění, popřípadě dalšími právními předpisy České republiky. 


	a) při právních jednáních, jejichž objem nepřesáhne 500.000 Kč, jedná každý jednatel samostatně,
	b) při ostatních právních jednáních jednají vždy dva jednatelé společně.

