Úplné znění zakladatelské listiny společnosti po změně obchodní firmy k 1.1.2022
Článek 1
Obchodní firma a sídlo společnosti
1) Obchodní firma společnosti zní: Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. ---------------------2) Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------Článek 2
Společník
Společnost United College Prague a.s., se sídlem Svídnická 506/1, Troja, 181 00 Praha 8, IČO:
08941157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
25120. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 3
Předmět podnikání a činnosti
Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: ----------------------------------------------------------- Provozování soukromé hotelové školy podle § 2 odst. 7 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). --------------Podle § 2 odst. 3 a 5 tohoto zákona uskutečňuje společnost při provozování soukromé vysoké
školy tyto činnosti: ---------------------------------------------------------------------------------------------bakalářské a magisterské studijní programy; ---------------------------------------------------------------programy celoživotního vzdělávání; ------------------------------------------------------------------------rozvíjí výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. ----------------------------------------------------Uvedené činnosti jsou provozovány na základě státního souhlasu - rozhodnutí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 28.7.1999 pod č.j. 26059/99-30; ----------- hostinská činnost; --------------------------------------------------------------------------------------------- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -------------------- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. ------------------------------------------------------Článek 4
Doba trvání společnosti
Společnost je zřízena na dobu neurčitou. ------------------------------------------------------------------Článek 5
Základní kapitál společnosti
Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Základní kapitál
společnosti byl splacen v plné výši. -------------------------------------------------------------------------Článek 6
Podíl
1) Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. 2) Ve společnosti jsou pouze základní podíly tj. podíly, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní
práva a povinnosti. Společníci mohou mít pouze jeden podíl. Společnost nevydala kmenové
listy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Výše jednotlivých podílů se určuje podle poměru vkladu na konkrétní podíl připadající
k výši základního kapitálu. ---------------------------------------------------------------------------------

4) Podíl společníka: -------------------------------------------------------------------------------------------- společnost United College Prague a.s., se sídlem Svídnická 506/1, Troja, 181 00 Praha 8,
IČO: 08941157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka B 25120, má základní podíl číslo 1 ve výši 100% (sto procent), na který připadá
peněžitý vklad ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), vklad společníka do základního
kapitálu byl plně splacen. K tomuto podílu náleží 100 hlasů. ----------------------------------------5) Společník může převést svůj podíl nebo jeho část na společníka či jinou osobu pouze se
souhlasem valné hromady. Společník je povinen nabídnout svůj podíl (díl) nejprve ostatním
společníkům. Ti jsou povinni vyjádřit se k nabídce ve lhůtě deseti dnů. Má-li zájem o převzetí
podílu (jeho dílu) více společníků, mají právo převzít, nedojde-li k jiné dohodě, podíl všichni
tito společníci, a to každý z nich poměrně, dle výše svého podílu. Smlouva o převodu podílu
nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas valné hromady udělen. Účinky převodu
obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu
podílu s úředně ověřenými podpisy. --------------------------------------------------------------------6) Má-li společnost jediného společníka, k ujednáním této společenské smlouvy, která zakazují
nebo omezují převoditelnost nebo zastavení nebo možnost přechodu podílu, se po dobu, kdy
je jednočlennou společností, nepřihlíží. -----------------------------------------------------------------7) K podílu může být ve smyslu ustanovení § 1320 občanského zákoníku zřízeno zástavní právo.
Ke zřízení zástavního práva k podílu musí být udělen souhlas valné hromady. Zástavní právo
vzniká zápisem do obchodního rejstříku. --------------------------------------------------------------8) Podíl se dědí. Úmrtím společníka zaniká jeho účast ve společnosti a jeho podíl přejde na jeho
dědice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 7
Vklady společníků
1) Vklad společníka: ------------------------------------------------------------------------------------------a) Společník společnost United College Prague a.s., se sídlem Svídnická 506/1, Troja, 181 00
Praha 8, IČO: 08941157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, spisová značka B 25120, má vklad ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých),
který byl splacen v penězích. ------------------------------------------------------------------------2) Na každých 1.000,- Kč (tisíc korun českých) vkladu připadá jeden hlas. --------------------------3) Při převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu či k novému vkladu musí být
částka, o kterou se zvyšuje dosavadní vklad společníka nebo částka odpovídající novému
vkladu přistupujícího společníka, plně splacena ve lhůtě stanovené v usnesení valné hromady o
zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců ode dne přijetí usnesení valné
hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. ---------------------------------------------------

Článek 8
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou: ------------------------------------------------------------------------------------- valná hromada; ------------------------------------------------------------------------------------------ jednatel. --------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 9
Valná hromada společnosti
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------------------------------------------------

2) Valná hromada se koná minimálně jedenkrát ročně, nejpozději do konce 6. (šestého) měsíce
po uplynutí účetního období, a na jejím pořadu jednání je zejména schválení řádné účetní
závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. ----------------------------------------------3) Valnou hromadu svolává jednatel. ----------------------------------------------------------------------4) Pozvánka musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně a být odeslána na adresu společníka
uvedenou v seznamu společníků nebo předána osobně proti podpisu alespoň 10 (deset) dní
přede dnem konání valné hromady. ---------------------------------------------------------------------5) Jsou-li přítomni a souhlasí-li všichni společníci, může se valná hromada konat i bez splnění
požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -------------------------------------6) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, mající nadpoloviční většinu
hlasů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které zákon nebo tato
společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady
také náleží rozhodovat o: ---------------------------------------------------------------------------------a) změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona; --------------------b) změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti
započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové
povinnosti; ----------------------------------------------------------------------------------------------c) volbě a odvolání jednatele, pozastavení funkce jednatele, který oznámil střet zájmů podle §
54 zákona o obchodních korporacích; --------------------------------------------------------------d) schválení smlouvy o výkonu funkce; ----------------------------------------------------------------e) schválení udělení a odvolání prokury; ---------------------------------------------------------------f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, o volbě a odvolání likvidátora, o schválení
rozdělení likvidačního zůstatku; ----------------------------------------------------------------------g) naložení s vkladovým ážiem; -------------------------------------------------------------------------h) schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její
vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo
jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát; ---------------------------------------------------------------i) přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev
stanoví jinak; --------------------------------------------------------------------------------------------j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti společnosti; ----------------------------------------------------------------k) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné
hromady podle zákona; --------------------------------------------------------------------------------l) zákazu uzavřít smlouvu podle § 55 zákona o obchodních korporacích; -----------------------m) 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;
n) dalších případech, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, jiný právní předpis
nebo společenská smlouva. ---------------------------------------------------------------------------8) Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti
jiných orgánů společnosti. --------------------------------------------------------------------------------9) Společník může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné
moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní
vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -------------10) V průběhu jednání valné hromady se hlasuje aklamací. Hlasuje se v pořadí pro a proti,
vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. -------------------------------------------11) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon
nebo společenská smlouva společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. ---------------

12) Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady
vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné
hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Forma notářského
zápisu se vyžaduje pouze v případech, kdy se pořizuje notářský zápis o rozhodnutí valné
hromady. --------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 10
Statutární orgán společnosti
1) Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. ---------------------------------------------------2) Společnost zastupuje jednatel samostatně. -------------------------------------------------------------3) Jednatel může pro konkrétní jednání udělit plnou moc třetí osobě. --------------------------------4) Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí jednatel svůj podpis.
5) Jednateli náleží ve smyslu ustanovení § 195 zákona o obchodních korporacích obchodní
vedení společnosti. -----------------------------------------------------------------------------------------6) Jednatel společnosti smí: ------------------------------------------------------------------------------------a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob nebo
zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, ---------------------------------------------------------b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo
podnikání nebo osobou v obdobném postavení, nebo ----------------------------------------------------c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo
jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
Článek 11
1)

2)
3)
4)
5)

Zisk společnosti
O rozdělení zisku společnosti určeného k rozdělení na základě schválené řádné či mimořádné
účetní závěrky rozhoduje valná hromada s omezeními plynoucími z příslušných ustanovení
zákona o obchodních korporacích tj. zejména § 161 odstavec 4 zákona o obchodních
korporacích. ------------------------------------------------------------------------------------------------Zisk se dělí mezi společníky v poměru dle jejich podílů. ---------------------------------------------Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodne o jeho
rozdělení. Podíl na zisku bude společníkovi bezhotovostně zasílán na číslo účtu vedené v
seznamu společníků. ---------------------------------------------------------------------------------------O vyplacení podílu na zisku rozhodují jednatelé. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v
rozporu se zákonem o obchodních korporacích tj. zejména § 40, podíly na zisku se nevyplatí.
Společnost může vyplácet zálohy na podíl na zisku v souladu s ustanovením § 40 odstavec 2
zákona o obchodních korporacích. ----------------------------------------------------------------------Článek 12

Seznam společníků
1) Jednatel mimo jiné zajišťuje vedení seznamu společníků, do kterého se zapisuje jméno a
bydliště nebo sídlo společníka, jeho emailová adresa, jeho podíl, označení podílu, jemu
odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, číslo účtu, kam má být společníkovi
zasílán podíl na zisku, a den zápisu do seznamu společníků. ----------------------------------------2) Společníci souhlasí, aby společnost poskytla údaje zapsané v seznamu společníků notáři,
rejstříkovému soudu či případně dalším osobám, a to pro potřeby vyhotovení notářského
zápisu o osvědčení rozhodnutí orgánu společnosti a pro potřeby zápisů a jejich změn do
obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------------------------------------------
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Článek 13
Zrušení a zánik společnosti
Zrušení a zánik společnosti se řídí platnými právními předpisy. ----------------------------------------Článek 14
Platné právo
1) Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy i ostatní vztahy uvnitř společnosti
(včetně vztahů pracovněprávních) se řídí obecně závaznými právními předpisy České
republiky. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2) Obchodní korporace se podřizuje ve smyslu ustanovení § 777 odstavec 5 zákona číslo
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
zákonu o obchodních korporacích jako celku. ---------------------------------------------------------

