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N o t á ř s k ý  z á p i s  

 
sepsaný mnou, Mgr. Tomášem Ostrožlíkem, notářem se sídlem v Ústí nad Labem, dne 30. 12. 

2022 (třicátého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého), a to na místě samém, v kanceláři, 

na adrese Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, kam jsem se dostavil na žádost 

účastnice, kterou je:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mgr. Jana Přibíková, dat. nar. 18. května 1982, pobytem č.p. 137, 413 01 Mnetěš.  ----------------  

   

 

Totožnost přítomné Mgr. Jany Přibíkové mi byla prokázána jejím platným úředním průkazem. 

Účastnice prohlašuje, že je zcela svéprávná a způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu 

právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a dále prohlašuje, že proti ní nebylo zahájeno 

insolvenční řízení a že není zapsána jako dlužník v insolvenčním rejstříku ani jako úpadce 

v evidenci úpadců. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Účastnice prohlašuje a výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl C, vložka 46691, ze dne 30. prosince 2022, který je součást notářského spisu 

vedeného pod N 724/2022, dokládá, že je jediným společníkem společnosti DecorEn s.r.o. se 

sídlem č.p. 137, 413 01 Mnetěš, identifikační číslo 099 50 141, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46691 (dále také společnost 

DecorEn s.r.o.), tedy, že její podíl činí 100 % (jedno sto procent), který odpovídá vkladu do 

základního kapitálu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých).  --------------------------------------  

 

Dále účastnice konstatuje, že je zapsána jako skutečný majitel v Evidenci skutečných majitelů. 

Výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl C, vložka 46691, ze dne 30. prosince 2022, prokazující zapsaného skutečného 

majitele společnosti DecorEn s.r.o., je součást notářského spisu vedeného pod N 724/2022.  -----  
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Účastnice prohlašuje, jako jediný společník společnosti DecorEn s.r.o., že:  ---------------------------   

a) zakladatelská listina společnosti DecorEn s.r.o. ve znění ze dne 23. února 2021 je platným a 

úplným zněním zakladatelské listiny společnosti DecorEn s.r.o.,  ---------------------------------  

b) základní kapitál společnosti DecorEn s.r.o. je splacen v plné výši,  -------------------------------  

c) společník společnosti DecorEn s.r.o. není omezen vykonávat své hlasovací právo spojené s 

obchodním podílem,  --------------------------------------------------------------------------------------  

d) společnost nemá ve svém majetku žádný vlastní podíl společnosti DecorEn s.r.o.,  ----------  

e) seznam společníků společnosti DecorEn s.r.o. ze dne 30. prosince 2022 je posledním a 

platným zněním seznamu společníků.  -----------------------------------------------------------------  

 

Účastnice dále prohlašuje, že jako jediný společník společnosti DecorEn s.r.o. vykonává 

působnost valné hromady. Žádá, aby s ní bylo sepsáno notářským zápisem toto:  --------------------  

 

---------- rozhodnutí ---------- 

---------- jediného společníka společnosti ---------- 

---------- DecorEn s.r.o. ---------- 

---------- v postavení valné hromady ---------- 

 

 

Za prvé: Jako jediný společník společnosti DecorEn s.r.o. činím v působnosti valné hromady 

níže uvedené rozhodnutí:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Měním zakladatelskou listinu v části Principů sociálního podniku tak, že článek IX. 

zakladatelské listiny nově zní:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IX. 

Principy sociálního podniku 

 

1) Společnost se hlásí ke konceptu integračního sociálního podniku, tedy k principům 

sociálnímu, ekonomickému, environmentálnímu a místnímu, které tvoří charakteristické 

rysy sociální ekonomiky.  ----------------------------------------------------------------------------------  
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2) Společensky prospěšným cílem společnosti je podpora osob se zdravotním handicapem 

(tělesným, mentálním, kombinovaným a psychickým) v překonání izolace a nabídka 

možnosti seberealizace.  -----------------------------------------------------------------------------------  

3) Naplňování rysů sociálního podnikání probíhá zejména takto:  -----------------------------------  

 1. Sociální princip:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Podporujeme osoby s handicapem (tělesným, mentálním, kombinovaným a psychickým) v 

překonání izolace a nabízíme jim možnost seberealizace.  ------------------------------------------  

Zaměstnáváme osoby zejména se zdravotním handicapem. Minimálně 30 % (třicet 

procent) zaměstnanců jsou osoby se zdravotním postižením či se změněnou pracovní 

schopností.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2. Ekonomický princip:  -----------------------------------------------------------------------------------  

Ekonomická činnost generuje zisk, jehož nadpoloviční většinu reinvestujeme do rozvoje 

společnosti a/nebo podpory činností, které zkvalitňují život osob se zdravotním 

handicapem.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Environmentální princip:  -----------------------------------------------------------------------------  

V rámci činnosti společnosti dodržujeme zásady hospodárnosti a zásady vhodného 

zacházení se zdroji, šíříme osvětu v této oblasti.  -----------------------------------------------------  

4. Místní princip:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Spolupracujeme s místní komunitou a zainteresovanými skupinami.  ----------------------------  

 

Principy sociálního podnikání  -------------------------------------------------------------------------------  

Společnost se hlásí ke konceptu sociálního podniku, tedy k principům sociálnímu, 

ekonomickému, environmentálnímu a místnímu, které tvoří charakteristické rysy sociální 

ekonomiky.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  společensky prospěšný cíl  -----------------------------------------------------------------------------  

1.1.  podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování 

osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce.  -----------------------------------------------------  

 

2.  sociální prospěch -----------------------------------------------------------------------------------------  

2.1.  podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % (třicet procent) 

zaměstnanců;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

2.2.  podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných 

osob;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  



strana čtvrtá 

 

2.3.  zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu 

podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; 

zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku.  ---  

3.  ekonomický prospěch  ----------------------------------------------------------------------------------  

3.1  alespoň 51 % (padesát jedna procent) případného zisku je reinvestováno do rozvoje 

sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných 

cílů;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.2.  manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi;  ---------  

3.3.  tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % (třicet 

procent) z celkových výnosů podniku.  ---------------------------------------------------------  

4.  environmentální prospěch  ------------------------------------------------------------------------  

4.1.  podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, 

spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.  ---  

5.  místní prospěch  ------------------------------------------------------------------------------------------  

5.1.  podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby;  -------------------------------------  

5.2.  podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) 

nakupuje od místních dodavatelů;  --------------------------------------------------------------  

5.3.  podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry, ---------------------------------------  

 

 

Za druhé: O shora uvedeném rozhodnutí jediného společníka společnosti DecorEn s.r.o., 

v postavení valné hromady, byl tento notářský zápis sepsán, přečten, poté účastnicí, schválen a jí 

vlastnoručně podepsán.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Já, Mgr. Tomáš Ostrožlík, notář se sídlem v Ústí nad Labem, činím vyjádření dle §§ 70, 70a zák. 

č.  358/1992 Sb. notářského řádu o předpokladech pro sepsání notářského zápisu a prohlašuji, 

že:   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) právní jednání účastnice, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy 

zejména se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem číslo 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),  -----------------  

b) právní jednání účastnice, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky 

stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku – obchodního 

rejstříku,  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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c) splnění formalit, které pro toto právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví 

zvláštní právní předpis, mi bylo doloženo.  ------------------------------------------------------------  

 

Mgr. Jana Přibíková, v.r.           

 

L.S.     (otisk úředního razítka) 

Mgr. Tomáš Ostrožlík, v.r. 

            notář se sídlem v Ústí nad Labem               
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 30.12.2022 pod číslem NZ 675/2022.

Stejnopis byl vyhotoven dne 31.12.2022
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