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NOTÁŘSXÝ ZÁPlS
sepsaný dne 20.10.2016 (dvacátého října roku dva tisíce šestnáct) v notářské kanceláři na adrese
Vsetín, Smetanova 1137, jménem JUDr. Dany Menclerové, notářky se sídlem ve Vsetíně, s
kanceláří na adrese Vsetín, Smetanova 1137, jejím trvalým zástupcem Mgr. lng. Michalem
Jadrníčkem, notářským kandidátem, ustanoveným podle § 24 notářského řádu, za účasti níže
uvedeného účastníka, jímž je:
pan Miroslav Kučerňák,
datum narození 26.3.1968, trvalý pobyt a bydliště Těšíkov í488, 75501 Vsetín,
(dále též,,zakIadatel" ).

Za prvé. Zakladatel, kteqý mi prokázal svoji totožnost platným úředním průkazem, prohlašuje, že je
způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis
sepsán.
Zakladatel, jako jediný zakladatel a společník, zakládá společnost s ručením omezeným, jďlíž
zakladatelská listina (obsahující jen povinné náležitosti předepsané zákonem|je následující:--

,,Zakladatelská listina
l. Společník
Společníkem společnosti je: pan Miroslav Kučerňák, datum narození 26.3.1968, bydliště Těšíkov
1488, 75501 Vsetín.l-vvr,

ll. obchodní firma
Obchodní firma společnosti zní,. WZ revize, servis s.r.o.

lll. SídIo
Sídlo společnosti: Těšíkov 1488, 75501 Vsetín.

lV. Předmět podnikání a činnosti
Předmětem podnikání společnosti je:------
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až3 živnostenského zákona,
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařizení a nádob na plyny,
- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení,
- Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany.

V. Základní kapitál
Výše základního kapitálu činí 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). -

Vl. Vklad do základního kapitálu, správce vkladu
1. Výše vkiadu společníka pana Miroslava Kučerňáka, datum narozeni 26.3.1968, bydliště Těšíkov
1488, 75501 Vsetín, připadající na jeho podílje 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých).--
2. Pan Miroslav Kučerňák, datum narození 26.3.1968, bydliště Těšíkov 1488, 75501 Vsetín, se
jako zakladatel zavazuje vložit do společnosti částku 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) a
splnit tuto vkladovou povinnost splacením do 30 (třiceti) dnů od založení společnosti.
3. Správcem vkladu zakladatel určuje: pana Miroslava Kučerňáka, datum narození 26.3,1968,
bydliště Těšíkov 1488, 75501 Vsetín.

Vll. Jednatel a způsob jednání za společnost
1. Společnost má dva jednatele
2. Jednatelé jednají za společnost společně.
3. Jednateli společnosti zakladatel určuje:---
- pana Miroslava Kučerňáka, datum narození26.3.1968, bydliště Těšíkov 1488,75501Vsetín, a---
- pana Zdeňka Št'astného, datum narození 7 .5.1974, bydliště č.p. 101 ,75611 Seninka." --------------
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Za druhé: Vyjádření o předpokladech pro sepsáni tohoto notářského zápisu ve smYslu

§ 70a zákona č. 358/1992 Sb.:
-- právní jednání zakladatele, o kterém je tento notářský zápis pořízen, j_9 v souladu s Právními
preopisy, zejména se zákonem č.8gt2oi2 Sb., občanským zákoníkem a zákonem Č. 90/2012 Sb.,

o obchodních společnostech a družstvech, ----------
- právní jednání zakladatele, o kterém je tento notářský zápis Pořízen, sPlňuje náleŽitosti

a podmínŘy stanovené zvláštním právnim předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,

tj.'obchodňího rejstříku, zejména zákonem č. 3O4t2O13 Sb., o veřejných rejstřících Právnických

a fyzických osob, ------

Za třetí: Zakladatel prohlašuje, že souhlasí se zápisem do obchodního rejstříku ve 9mysl1
ilil-n-o-vení § í2 záiona o u-er"lny"h rejstřících právnických a fyzických osob. Zakladatel

proh;ašuje, Že s" si notářský zipi-s v plňém zněni přečetl, a že s jeho obsahem bez výhrad

souhlasí a notářský zápis schvaIuje.

o tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přeČtení ÚČastníkem bez výhrad

schválen.

JUDr. DANA MENCLEROVÁ
NOTÁŘKA VE VSETÍNĚ

(státní znak)
*4*
L.s.

Mgr. lng. MichaIJadrníček, v.r.
Mgr. lng. Michal JADRNICEK

notářský kandidát - trvalý zástupce
JUDr. Dany MENCLEROVE

notářky se sídlem ve Vsetíně

potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 20.10-2016 se doslovně

shoduje s notářským zápisem JUDr, Dany Menclerovén notářky ve Vsetíně, ČÍslo

Nz 360/20í6. ---_--

ffi t - trvalý zástupce
y NIENCLEROVE

ky se sídlem ve Vsetíně

tl i roslav. Kučerňák, v. r.

Miroslav kučerňák


