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PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
vyhotovený ve smyslu ustanovení § 14, § 15, § 361 a § 364 zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako
„ZoP“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále také jako „Projekt změny právní formy“)
obchodní společností
ČSAD Benešov a.s.
se sídlem Vlašim, Blanická 960, PSČ 258 01
IČ: 601 93 441
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2332
(dále také jako „Společnost“).
I.
Úvod
1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 360 a násl. a § 380 a násl. ZoP a za splnění dalších
podmínek stanovených platnými právními předpisy dojde v důsledku realizace procesu
změny právní formy ke změně právní formy Společnosti z akciové společnosti na společnost
s ručením omezeným (dále také jako „Změna právní formy“).
2. Změnou právní formy Společnost nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce,
pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků.

II.
Firma, sídlo a identifikační číslo Společnosti před Změnou právní formy
(§ 361 písm. a) ZoP)
Ve smyslu ustanovení § 361 písm. a) ZoP je společností měnící právní formu Společnost, tedy
obchodní společnost ČSAD Benešov a.s., se sídlem Vlašim, Blanická 960, PSČ 258 01,
IČ: 601 93 441.
III.
Právní forma, jíž má Společnost nabýt
(§ 361 písm. b) ZoP)
Právní forma Společnosti se v důsledku realizace procesu Změny právní formy změní
na společnost s ručením omezeným.
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IV.
Firma Společnosti po Změně právní formy
(§ 361 písm. c) ZoP)
Firma Společnosti bude po Změně právní formy znít následovně: ČSAD Benešov s.r.o.
V.
Den, k němuž byl vyhotoven Projekt změny právní formy
(§ 361 písm. d) ZoP)
Dnem, k němuž byl tento Projekt změny právní formy vyhotoven, je 31. 10. 2016.
VI.
Zakladatelská listina Společnosti po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku
(§ 361 písm. e) ZoP)
Zakladatelská listina Společnosti bude po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku
znít následovně:
--1.

Základní ustanovení

1.1.

Obchodní firma společnosti zní: ČSAD Benešov s.r.o. (dále jen „společnost“).

1.2.

Sídlo společnosti: Vlašim.

1.3.

IČ společnosti: 601 93 441.

1.4.

Právní forma společnosti: společnost s ručením omezeným.

2.

Předmět podnikání

2.1.

Předmětem podnikání společnosti je:
- opravy silničních vozidel,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- silniční motorová doprava
o osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně
řidiče,
o osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče,
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- zpracování gumárenských směsí,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
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3.

Společník

3.1.

Jediným společníkem společnosti je:
ICOM transport a.s., se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, IČ: 463 46 040,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 716.

4.

Podíly, vklady

4.1.

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.

4.2.

Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva
a povinnosti. Výše obchodního podílu se stanoví poměrem vkladu společníka
k základnímu kapitálu společnosti.

4.3.

Vklad jediného společníka ICOM transport a.s. do základního kapitálu činí 3 000 000 Kč
(slovy: tři miliony korun českých), čemuž odpovídá jeho podíl ve výši 100 % (slovy: jedno
sto procent); tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1.

4.4.

Převoditelnost a rozdělitelnost podílu není omezena ani podmíněna, to znamená,
že podíly jsou volně rozdělitelné a převoditelné jak mezi společníky, tak na třetí osoby.
Bez jakéhokoliv omezení nebo podmínění je převoditelný a rozdělitelný také podíl
jediného společníka.

4.5.

Podíl se dědí nebo přechází na právního nástupce.

5.

Základní kapitál

5.1.

Základní kapitál společnosti činí 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých).

6.

Orgány společnosti

6.1.

Valná hromada
a)

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada je tvořena všemi
společníky. Má-li společnost jediného společníka, vykonává jediný společník
působnost valné hromady.

b)

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které do působnosti
valné hromady zahrnují zákon nebo tato zakladatelská listina. Do působnosti valné
hromady náleží zejména:
i.

rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní
na základě jiných právních skutečností,
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c)

6.2.

ii.

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,

iii.

schvalování udělení a odvolání prokury,

iv.

jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu
funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních
korporacích,

v.

rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,

vi.

rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové její části, k jejímuž
zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady ze zákona,

vii.

udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské
činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li
v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat
jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

Každý společník má jeden hlas na každých 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých) svého vkladu. Celkem je tedy ve společnosti 3 000 hlasů.

Jednatel
a)
b)

Společnost má dva jednatele. Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti.
Společnost zastupuje každý jednatel samostatně. Jednatel za společnost
podepisuje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis.

7.

Závěrečná ustanovení

7.1.

Ve věcech touto zakladatelskou listinou neupravených se právní poměry společnosti řídí
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
ve znění pozdějších předpisů.

--VII.
Zvláštní výhody poskytované Společností
(§ 361 písm. f) ZoP)
Vzhledem k tomu, že Společnost neposkytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady či
znalci pro ocenění jmění žádné zvláštní výhody, nejsou v tomto Projektu změny právní formy ve
smyslu ustanovení § 361 písm. f) ZoP uvedeny osoby, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda
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poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.
Ve Společnosti nebyla zřízena kontrolní komise ani správní rada.
VIII.
Pravidla postupu při vypořádání se společníkem,
který se Změnou právní formy nesouhlasil
(§ 361 písm. g) ZoP)
Vzhledem k tomu, že Společnost má jediného společníka (akcionáře), společnost ICOM
transport a.s., se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, IČ: 463 46 040, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 716, nejsou v tomto
Projektu změny právní formy ve smyslu ustanovení § 361 písm. g) ZoP upravena pravidla
postupu při vypořádání se společníkem (akcionářem), který by případně se Změnou právní formy
nesouhlasil; se změnou právní formy musí v případě Společnosti souhlasit „všichni společníci“ –
jediný společník ICOM transport a.s.
IX.
Výše náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných
účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy
(§ 361 písm. h) ZoP)
Vzhledem k tomu, že Společnost neemitovala jiné účastnické cenné papíry než akcie, není
v tomto Projektu změny právní formy ve smyslu ustanovení § 361 písm. h) ZoP upravena výše
příslušné náhrady.
X.
Členové statutárního orgánu Společnosti
po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku
(§ 361 písm. i) ZoP)
1. Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku budou jednateli Společnosti níže
uvedené osoby:
a)
b)

Kateřina Kratochvílová, datum narození: 08. 07. 1975, bydliště Praha 2 - Vinohrady,
Balbínova 206/16, PSČ 120 00,
Eva Kratochvílová, MBA, datum narození: 07. 01. 1978, bydliště Praha 2 –
Vinohrady, Balbínova 206/16, PSČ 120 00.

2. Ve Společnosti nebude zřízena dozorčí rada.
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XI.
Souhlas orgánů veřejné moci
(§ 15a odst. 1 ZoP)
Společnost tímto výslovně prohlašuje, že k realizaci procesu Změny právní formy se nevyžaduje
souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 ZoP.
XII.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v tomto Projektu změny právní formy uvedeno jinak, řídí se dále proces Změny právní
formy příslušnými ustanoveními ZoP.
2. Právní účinky Změny právní formy nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 ZoP dnem
zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku.

V Jihlavě dne 29. 12. 2016
ČSAD Benešov a.s.

………………………………
Eva Kratochvílová, MBA
místopředsedkyně představenstva
ČSAD Benešov a.s.
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