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-------------------společenská smlouva UZ-------------------- 
--------------společnosti s ručením omezeným------------- 

Článek 1 - Firma a sídlo společnosti --------------------------------------------------------------    

1.1. Firma společnosti je: Future Farming s.r.o. (dále též jen „společnost“). ----  

1.2. Sídlo společnosti je: Brno. ----------------------------------------------------------------   

 

Článek 2 - Předmět podnikání a činnosti --------------------------------------------------------  

2.1. Předmětem podnikání společnosti je: --------------------------------------------------  

(a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona; ------------------------------------------------------------  

(b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. --------------------------  

(c) Zemědělství včetně prodeje rostlinných a živočišných produktů. -------  

2.2. Předmětem činnosti společnosti je:-----------------------------------------------------  

(a) Správa vlastního majetku. ---------------------------------------------------------  

 

Článek 3 – Společníci -----------------------------------------------------------------------------------  

3.1. Společníky společnosti jsou: -------------------------------------------------------------  

(a) společnost AQUAPONICS s.r.o., IČO 05310059, se sídlem 
Záhumenní 113/61, Poruba, 708 00 Ostrava; --------------------------------  

(b) společnost General Future Funds s.r.o., IČO 07584644, se sídlem 
Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno. ------------------------------------  

 

Článek 4 - Vklady a podíly ----------------------------------------------------------------------------  

4.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým 
nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může 
vlastnit pouze jeden podíl. V případě, že stávající společník nabude další 
podíl, nový podíl k původnímu přirůstá. -----------------------------------------------   

4.2. Vklady a podíly společníků: ---------------------------------------------------------------  

(a) Společník - společnost AQUAPONICS s.r.o. má vklad do základního 
kapitálu ve výši 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, 
čemuž odpovídá základní podíl ve výši 50 %; tento základní podíl je 
označen jako základní podíl číslo 1; --------------------------------------------  
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(b) Společník - společnost General Future Funds s.r.o. má vklad do 
základního kapitálu ve výši 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun 
českých, čemuž odpovídá základní podíl ve výši 50 %; tento základní 
podíl je označen jako základní podíl číslo 2. ----------------------------------  

4.3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného 
společníka nebo třetí osoby jen se souhlasem valné hromady. K rozdělení 
podílu je třeba souhlasu valné hromady. Na podíl není možno vydat 
kmenový list. ----------------------------------------------------------------------------------  

4.4. Podíl se dědí. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází 
její podíl na jejího právního nástupce. -------------------------------------------------   

 

Článek 5 - Výše základního kapitálu ---------------------------------------------------------------  

5.1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun 
českých. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 6 - Orgány společnosti ----------------------------------------------------------------------  

6.1. Orgány společnosti jsou: ------------------------------------------------------------------  

(a) valná hromada; -----------------------------------------------------------------------   

(b) jednatelé. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 7 - Valná hromada -----------------------------------------------------------------------------  

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. --------------------------------  

7.2. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže 
zákon o obchodních korporacích určí, že valná hromada má být svolána 
častěji. ------------------------------------------------------------------------------------------  

7.3. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí 
písemně nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání, součástí 
pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. -------------------------------------- ̈  

7.4. Pozvánku lze společníkům doručit jedním z následujících způsobů: ----------  

(a) zasláním na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků; -----  

(b) zasláním na e-mail společníka uvedený v seznamu společníků, 
pokud ho společník dobrovolně do seznamu společníku nahlásil; ------  

(c) osobním předáním do rukou společníka. --------------------------------------   

 

 



3 

 

7.5. V souvislosti s valnou hromadou se nepřipouští: -----------------------------------  

(a) rozhodování společníků mimo valnou hromadu (per rollam) podle 
zákona o obchodních korporacích; ----------------------------------------------  

(b) rozhodování na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu   
s využitím technických prostředků; ----------------------------------------------  

(c) možnost společníka nepřítomného na jednání valné hromady 
dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo. --------------------------  

7.6. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají 
více jak 50 % hlasů všech společníků. ------------------------------------------------  

7.7. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná 
moc musí být udělena písemně s úředně ověřeným podpisem a musí z ní 
vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných 
hromadách. -----------------------------------------------------------------------------------  

7.8. Každý společník má 1 hlas na každou celou 1.000,- Kč vkladu do 
základního kapitálu společnosti. ---------------------------------------------------------  

7.9. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků. 
Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se 
vyžaduje: ---------------------------------------------------------------------------------------   

(a) k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy; -------------  

(b) k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva; ---------  

(c) k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti 
započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splnění vkladové povinnosti; ------------------------------------------------------  

(d) k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. -------------------------------  

7.10. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon 
nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do 
působnosti valné hromady náleží dále též: -------------------------------------------  

(a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li 
k ní na základě jiných právních skutečností; ----------------------------------  

(b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o 
výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních 
korporacích; ---------------------------------------------------------------------------  

(c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -------------------------------  

(d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, 
k jejímuž zcizení se dle právních předpisů vyžaduje souhlas valné 
hromady podle zákona; -------------------------------------------------------------  

(e) udělování pokynů jednatelům, nejsou-li v rozporu s právními 
předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité 
právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----------------------------------  

7.11. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak 
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náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. ---------------------------------  

 

Článek 8 – Jednatelé ------------------------------------------------------------------------------------  

8.1. Společnost má dva (2) jednatele. -------------------------------------------------------  

8.2. Jednatelé zastupují společnost samostatně. -----------------------------------------   

8.3. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané 
obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. --------------------------  

 

Článek 9 – Další práva a povinnosti ---------------------------------------------------------------  

9.1. Společník je povinen splnit svou vkladovou povinnost do šedesáti (60) dnů 
od převzetí vkladové povinnosti. --------------------------------------------------------  

9.2. V případě, že společník nevyužije přednostního práva ve lhůtě jednoho (1) 
měsíce ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního 
kapitálu, může vkladovou povinnost převzít se souhlasem valné hromady 
kdokoliv; to platí obdobně, vzdal-li se společník tohoto práva podle § 221 
zákona o obchodních korporacích. -----------------------------------------------------  

9.3. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, valná hromada nemůže rozhodnout 
o jiném způsobu výplaty, leda že by změnila společenskou smlouvu. --------   

9.4. Podíl na zisku lze společníkovi vyplatit: -----------------------------------------------  

(a) na adresu společníka;---------------------------------------------------------------   

(b) bezhotovostním převodem na jeho účet; --------------------------------------  

(c) hotově k rukám společníka z hotovostních zdrojů společnosti. ----------  

9.5. Společník nemůže ze společnosti vystoupit, a to ani z důvodů uvedených:   

(a) v § 202 odstavec (2) zákona o obchodních korporacích;------------------  

(b) v § 207 odstavec (3) zákona o obchodních korporacích.------------------   

9.6. Výše vypořádacího podílu a jeho splatnost bude určena v souladu se 
zákonem. --------------------------------------------------------------------------------------  

9.7. Společnost je založena podle zákona o obchodních korporacích. -------------  

9.8. Společnost je založena na dobu neurčitou. ------------------------------------------  
 

V Brně dne 19. března 2019 
                Bc. Michal Fojtík, v.r. 

   .............................. 
   jednatel  

 


