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N  o  t  á  ř  s  k  ý       z  á  p  i  s 
 

 

sepsaný dne šestého ledna roku dva tisíce dvacet tři (6.1.2023) v kanceláři notáře v Praze, 

na adrese Dukelských hrdinů 567/52, Praha 7 – Holešovice, mnou, notářem Mgr. Karlem 

Uhlířem, se sídlem v Praze.  --------------------------------------------------------------------------  

 
K žádosti společnosti BOK & LK s.r.o. jsem dle § 80a a násl. zák. č. 358/1992 Sb., 

o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění sepsal následující notářský 

zápis:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

R o z h o d n u t í  
 

 

valné hromady společnosti BOK & LK s.r.o., se sídlem Čsl. armády 42, 432 01 Kadaň, 

Identifikační číslo 287 31 417, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29239 (dále též jen jako „Společnost“),  ----------------  

(dle §80a a násl. notářského řádu).  -----------------------------------------------------------------  

 

 

I.  
Právní skutečnosti a formality:  ---------------------------------------------------------------------  

 

1. K rozhodnutí valné hromady Společnosti došlo dne 6.ledna 2023 (šestého ledna roku 

dva tisíce dvacet tři) v prostorách mé notářské kanceláře na adrese Dukelských 

hrdinů 567/52, Praha 7 – Holešovice, a to od 13,30 hodin.  -----------------------------  

 

2. Existence Společnosti byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29239, ze dne 6.ledna 2023,   

který je založen ve spisu notáře.  -------------------------------------------------------------  

Výpis z obchodního rejstříku obsahuje dle prohlášení přítomného jednatele 

společnosti, Luďka Kočího, aktuální údaje o Společnosti zapisované do obchodního 

rejstříku.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Působnost valné hromady Společnosti k přijetí níže uvedených usnesení byla 

ověřena ze:  --------------------------------------------------------------------------------------   

- společenské smlouvy Společnosti ze dne 4.3.2021, o které jednatel Společnosti 

prohlásil, že je posledním aktuálním úplným zněním společenské smlouvy 

Společnosti (dále též jen jako „Společenská smlouva“).  -------------------------  

- ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o 

obchodních korporacích) v platném znění.  -----------------------------------------   
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4. Přítomný jednatel, tj. Luděk Kočí, mi rovněž předložil aktuální seznam společníků 

ke dni 6.ledna 2023.  ---------------------------------------------------------------------------  

5. Způsobilost valné hromady Společnosti k přijetí níže uvedených usnesení byla 

ověřena také z prohlášení osobně přítomných společníků Společnosti, tj.:  -----------  

- JAN HUDÁK, dat. nar. 17. prosince 1973, pobyt Jana Švermy 6, 432 01 

Kadaň,  ---------------------------------------------------------------------------------  

- LUDĚK KOČÍ, dat. nar. 15. května 1974, pobyt Vinné Zahrady č.p. 1907, 431 

11 Jirkov,  --------------------------------------------------------------------------------  

totožnost fyzických osob osobně přítomných na valné hromadě mi byla prokázána 

platnými úředními průkazy. -------------------------------------------------------------------  

Luděk Kočí uvedl, že tato valná hromada byla svolána dohodou společníků.  -------  

 

Jan Hudák prohlásil, jakožto společník Společnosti, v souladu s ustanovením § 184 

odst. 3, věta první zák. č. 90/2012 Sb. (zákona o obchodních korporacích), 

prohlašuje, že se vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady.  -----------  

 

Luděk Kočí prohlásil jakožto společník Společnosti, v souladu s ustanovením § 184 

odst. 3, věta první zák. č. 90/2012 Sb. (zákona o obchodních korporacích), 

prohlašuje, že se vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady.  -----------  

 

Jednatel Společnosti dále prohlásil, že údaje o skutečných majitelích Společnosti, 

zapsané v evidenci skutečných majitelů ke dni 6.ledna 2023 jsou platné a úplné a že 

všichni přítomní společníci jsou oprávněni hlasovat a vykonávat práva společníků 

Společnosti, neboť se na ně nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 zákona č. 

37/2021 Sb. Zákona o evidenci skutečných majitelů. -------------------------------------  

Originál listiny přítomných tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu. ----------  

 

Dále byla způsobilost valné hromady ověřena z programu této valné hromady, který 

přednesl jednatel Společnosti, dle něhož jsem zjistil, že tato valná hromada bude 

rozhodovat o:  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Změně obsahu společenské smlouvy Společnosti. ---------------------------------  

 

Luděk Kočí prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť se jí účastní 

společníci Společnosti, kteří mají alespoň 3/4 (tři čtvrtiny) všech hlasů, a to 

v souladu s ustanovením Článku sedm odst. 5. Společenské smlouvy.  ----------------   

 

Luděk Kočí vyhlásil, že valné hromady se účastní všichni společníci Společnosti, 

kteří disponují celkem 200 (dvěma sty) hlasů, což představuje 100 % hlasů všech 

společníků Společnosti.  -----------------------------------------------------------------------    

 

5. Předsedou valné hromady byl zvolen LUDĚK KOČÍ, dat. nar. 15. května 1974, 

pobyt č.p. 1907, 431 11 Jirkov, jehož totožnost byla mně, notáři, prokázána platným 

úředním průkazem.  ----------------------------------------------------------------------------  
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6. Předseda prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijmout níže uvedená 

usnesení.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Proti tomuto prohlášení předsedy nebyl vznesen žádný protest ve smyslu § 80b odst. 

1 písm. g) notářského řádu.  ------------------------------------------------------------------  

 

 

II. 

Valná hromada Společnosti rozhoduje s účinností ke dni 6.ledna 2023, že se 

dosavadní znění společenské smlouvy nahrazuje takto: -------------------------------------  

I. Článek druhý (Předmět podnikání společnosti) se nahrazuje tímto zněním: ----  

Článek druhý 

Předmět podnikání společnosti 

Předmětem podnikání společnosti je: --------------------------------------------------------------  

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to 

zejména tyto obory činnosti: ------------------------------------------------------------------  

• Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví 

a myslivost; -------------------------------------------------------------------------------  

• Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; --  

• Velkoobchod a maloobchod; ----------------------------------------------------------  

• Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; ---------------------------------------  

• Pronájem a půjčování věcí movitých; ------------------------------------------------  

• Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; --------------------------------  

• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 

a obdobných akcí; -----------------------------------------------------------------------  

• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 

činnosti; -----------------------------------------------------------------------------------  

• Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu 

a osobního zboží; ------------------------------------------------------------------------  

• Poskytování technických služeb; ------------------------------------------------------  

• Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků 

jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel; ----------------------------------  

- Čištění a praní textilu a oděvů. ---------------------------------------------------------------  

 

II. Článek osmý (Principy sociálního podnikání) se nahrazuje tímto zněním: ------  

Článek osmý 

Principy sociálního podnikání společnosti 
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1. Společensky prospěšný cíl ---------------------------------------------------------------------  

Společnost má za cíl realizovat sociální ekonomiku v rámci svých předmětů podnikání, 

spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. 

 

2. Sociální prospěch-------------------------------------------------------------------------------  

a) podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců 

společnosti;-------------------------------------------------------------------------------  

b) společnost poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin 

znevýhodněných osob; ------------------------------------------------------------------  

c) zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, 

výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů;-----------  

d) zaměstnanci jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku. ---------------  

 

3. Ekonomický prospěch --------------------------------------------------------------------------  

a) společnost se snaží o vytváření zisku, přičemž 51 % případného zisku je 

reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho 

deklarovaných společensky prospěšných cílů; --------------------------------------  

b) manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi; 

c) tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z 

celkových výnosů podniku. -------------------------------------------------------------  

 

4. Environmentální prospěch --------------------------------------------------------------------  

Společnost má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, 

spotřeby a provozu své podnikatelské činnosti a tyto se snaží dodržovat. -------------  

 

5. Místní prospěch  --------------------------------------------------------------------------------  

a) společnost se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby; -----------------------  

b) společnost přednostně využívá místní zdroje:  --------------------------------------  

b1) zaměstnává místní obyvatele,  ----------------------------------------------------  

b2) nakupuje od místních dodavatelů; -----------------------------------------------  

c) společnost komunikuje a spolupracuje s místními aktéry. -------------------------  

 

Usnesení shora uvedené bylo přijato valnou hromadou 100 % (jedno sto procenty) hlasů 

přítomných společníků, tj. 200 (dvě stě) hlasů. O shora uvedeném usnesení bylo hlasováno 

aklamací – zvednutím paže. Výsledky hlasování vyhlásil předseda po provedeném 

hlasování a sečtení hlasů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení je 134 (jedno sto třicet 

čtyři) hlasů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 171 odst. (1) písm. a) zák. č. 90/2012 

Sb., Společenská smlouvy vyšší počet hlasů nevyžaduje.  --------------------------------------  

Pro přijetí usnesení hlasovali:------------------------------------------------------------------------  
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- Jan Hudák, a -------------------------------------------------------------------------------------  

- Luděk Kočí. -------------------------------------------------------------------------------------  

Proti nehlasoval žádný z přítomných společníků. Žádný z přítomných společníků se 

nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato rozhodným počtem hlasů.  ------------------------  

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 

matematickým výpočtem a z prohlášení předsedy valné hromady.  ---------------------------  

Žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva ve smyslu § 80b odst. 1 písm. g) notářského 

řádu nebyly vzneseny. --------------------------------------------------------------------------------  

 

Závěrem 

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu 

Já, notář Mgr. Karel Uhlíř, prohlašuji a zároveň osvědčuji dle ustanovení §70 a §70a zák. 

č. 358/1992 Sb., že:  -----------------------------------------------------------------------------------  

- právní jednání je v souladu s právními předpisy a případnými dalšími dokumenty, se 

kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,  -------------------  

- právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním 

předpisem pro zápis do veřejného do veřejného rejstříku,  -------------------------------  

- byly splněny formality, které jsou stanoveny pro zápis do veřejného rejstříku 

zvláštním právním předpisem.  ---------------------------------------------------------------  

 

***** 

Potvrzuji, že jsem sepsal tento notářský zápis.  ---------------------------------------------------  

Předseda valné hromady si tento notářský zápis přečetl, notářský zápis schvaluje a 

vlastnoručně podepisuje.  -----------------------------------------------------------------------------  

Poté zápis podepisuji i já, notář Mgr. Karel Uhlíř a připojuji otisk kulatého úředního 

razítka.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Luděk Kočí v.r. 

___________________________ 

Luděk Kočí 

 

 

 

Mgr. Karel U h l í ř v.r. 

n o t á ř 

L.S. – Mgr. Karel UHLÍŘ, NOTÁŘ V PRAZE, *1* 





.

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 06.01.2023 pod číslem NZ 6/2023.

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje

s přílohou notářského zápisu.

Stejnopis byl vyhotoven dne 06.01.2023
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