Projekt přeměny společnosti HRABA & CONSORTES v.o.s.
1. Identifikace společnosti před změnou právní formy podle ustanovení § 361 písm. a) zákona
o přeměnách :------------------------------------------------------------------------------------------------Obchodní společnost HRABA & CONSORTES v.o.s., IČ : 26757648, se sídlem Říčany,
Kamlerova 795, PSČ 25101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíle A, vložce číslo 47994, vznikla dne 5. 3. 2003 jako veřejná obchodní společnost
podle českého práva. --------------------------------------------------------------------------------------Společníky společnosti jsou: -----------------------------------------------------------------------------1. JUDr. Zdeněk Hraba, nar. 12. srpna 1949, bytem Legií 1680/62, 251 01 Říčany, ------2. JUDr. Bohumil Růna, nar. 4. září 1948, bytem Patočkova 1637/65, Praha 6, Břevnov,
PSČ 169 00,----------------------------------------------------------------------------------------3. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D., nar. 16. dubna 1975, bytem Rybova 557/3, Říčany,
Radošovice, PSČ 251 01.-------------------------------------------------------------------------2. Právní forma a firma společnosti po změně právní formy společnosti podle ustanovení
§361 písm. b) a c) zákona o přeměnách.---------------------------------------------------------------- - Po změně právní formy má obchodní společnost HRABA & CONSORTES v.o.s. v
dosavadní právní formě „veřejná obchodní společnost“ nabýt právní formu „společnosti s
ručením omezeným“ s tím, že po změně právní formy bude firma společnosti nově znít: ------HRABA & CONSORTES advokátní kancelář s.r.o.-----------------------------------------------Společnost HRABA & CONSORTES advokátní kancelář s.r.o. bude mít po změně právní
formy tři společníky, kterými budou :------------------------------------------------------------------1. JUDr. Zdeněk Hraba, nar. 12. srpna 1949, bytem Legií 1680/62, 251 01 Říčany, ------2. JUDr. Bohumil Růna, nar. 4. září 1948, bytem Patočkova 1637/65, Praha 6, Břevnov,
PSČ 169 00,----------------------------------------------------------------------------------------3. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D., nar. 16. dubna 1975, bytem Rybova 557/3, Říčany,
Radošovice, PSČ 251 01,-------------------------------------------------------------------------každý s podílem ve výši 1/3 (jedné třetiny).------------------------------------------------------------Základní kapitál společnosti HRABA & CONSORTES advokátní kancelář s.r.o. po změně
právní formy bude činit 1.500,-- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých). ------------------3. Den, ke kterému byl vyhotoven projekt změny právní formy podle ustanovení § 361 písm.
d) zákona o přeměnách.------------------------------------------------------------------------------------ - Projekt změny právní formy byl vyhotoven statutárním orgánem, tedy společníky dosavadní
společnosti HRABA & CONSORTES v.o.s. ke dni 31. 12. 2022, slovy: třicátému prvnímu
prosinci roku dva tisíce dvacet dva. ---------------------------------------------------------------------- - Den, ke kterému je Projekt vyhotoven, je současně rozvahovým dnem ve smyslu ustanovení
§ 365 odst. 1 zákona o přeměnách. ----------------------------------------------------------------------1

4. Společenská smlouva společnosti HRABA & CONSORTES s.r.o. po zápisu změny právní
formy společnosti do obchodního rejstříku podle ustanovení § 361 písm. e) zákona o
přeměnách.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Společenská smlouva
společnosti
HRABA & CONSORTES advokátní kancelář s.r.o.
ČLÁNEK PRVNÍ
Obchodní firma, založení, vznik a právní forma společnosti
1. Obchodní firma společnosti zní: HRABA & CONSORTES advokátní kancelář s.r.o.-----------------2. Společnost ve formě společnosti s ručením omezeným vznikla dnem zápisu přeměny ve formě
změny právní formy z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným podle
ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
ve znění pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku. --------------------------------------------------3. Společnost je založena na dobu neurčitou. -------------------------------------------------------------------4. Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným. ---------------------------------------ČLÁNEK DRUHÝ
Sídlo společnosti
Sídlo společnosti je na adrese: Říčany, Kamlerova 795/9 , PSČ 251 01.--------------------------------

ČLÁNEK TŘETÍ
Předmět podnikání společnosti
Předmětem podnikání společnosti je: --------------------------------------------------------------------------

výkon advokacie.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ČLÁNEK ČTVRTÝ
Určení společníků a jejich podílů ve společnosti
I.
Společníci
1. Společníkem může být pouze fyzická osoba zapsaná v seznamu advokátů České advokátní
komory. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Všichni společníci jsou povinni společně vykonávat advokacii podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí, a to v míře potřebné a obvyklé pro profesi advokáta na úrovni mezinárodních
standardů, podílet se na výchově koncipientů a činit vše pro zvyšování úrovně právních služeb
poskytovaných společností a pro dobré jméno společnosti.-----------------------------------------------2

3. Společníci poskytují veškeré právní služby výhradně jménem společnosti a na její účet, ledaže
příslušné právní předpisy výkon advokacie jménem společnosti v jednotlivých případech
nepřipouštějí; v takovém případě společníci poskytují takové právní služby vlastním jménem na
účet společnosti.----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Společníci nejsou po dobu své účasti ve společnosti oprávněni současně vykonávat advokacii ve
sdružení, samostatně ani v jiné společnosti. Podnikat nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost v
jiném oboru než v oboru společnosti, jakož i vykonávat jinou konkurenční činnost vymezenou
v ustanovení § 199 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon
o obchodních korporacích) - dále jen „zákon o obchodních korporacích“ .-----------------------------5. Společníky společnosti jsou: ------------------------------------------------------------------------------------- JUDr. Zdeněk Hraba, rodné číslo 49 08 12/224, trvalý pobyt Legií 1680/62, Říčany, PSČ 251
01, advokát, registrační číslo České advokátní komory: 00187,-------------------------------------- JUDr. Bohumil Růna, rodné číslo 48 09 04/032, trvalý pobyt Patočkova 65, Praha 6, PSČ 169
00 , advokát, registrační číslo České advokátní komory: 08755 a ----------------------------------- JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D., rodné číslo 75 04 30/0862, Rybova 557/3, Říčany, PSČ 251
01, advokát, registrační číslo České advokátní komory: 10439.--------------------------------------II.
Vklady a podíly společníků ve společnosti
1. Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.
Každý společník může mít pouze jeden podíl. Pokud se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje
se odpovídajícím způsobem jeho vklad i jeho podíl.--------------------------------------------------------2. Společníci se účastní na společnosti vklady a podíly takto:------------------------------------------------ JUDr. Zdeněk Hraba, jehož vklad do základního kapitálu společnosti činí 500,-Kč, má ve
společnosti jeden podíl ve výši 1/3 (jedna třetina), který představuje účast společníka ve
společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí; tento podíl je podílem základním.--- JUDr. Bohumil Růna, jehož vklad do základního kapitálu společnosti činí 500,-Kč, má ve
společnosti jeden podíl ve výši 1/3 (jedna třetina), který představuje účast společníka ve
společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí; tento podíl je podílem základním.--- JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. , jehož vklad do základního kapitálu společnosti činí 500,-Kč,
má ve společnosti jeden podíl ve výši 1/3 (jedna třetina), který představuje účast společníka
ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí; tento podíl je podílem základním.Vzhledem k tomu, že při založení právního předchůdce společnosti (veřejné obchodní
společnosti) nebyla zákonná povinnost poskytnout vklad do základního kapitálu společnosti
a žádné vklady tak nebyly společníky poskytnuty, splní všichni společníci svou výše
uvedenou vkladovou povinnost tak, že každý společník složí peněžitý vklad ve výši 500,- Kč
(pět set korun českých) ve lhůtě jednoho měsíce po zápisu změny právní formy společnosti
do obchodního rejstříku k rukám správce vkladu, kterým společníci jmenují JUDr. Ing.
Zdeňka Hrabu, Ph.D., rodné číslo 75 04 30/0862, bytem Rybova 557/3, Říčany, PSČ 251 01.3. Společník může převést svůj podíl na jiného společníka nebo jinou osobu, přičemž jinou osobou
může být pouze advokát. Převod podílu nebo jeho části na jiného společníka nebo jinou osobu
musí být schválen valnou hromadou, a to všemi hlasy všech společníků. Souhlas valné hromady
se nevyžaduje, jde-li o převod podílu na osobu blízkou.---------------------------------------------------4. K zastavení podílu je zapotřebí souhlasu všech společníků.----------------------------------------------5. V případě úmrtí společníka se podíl dědí pouze v případě, je-li dědicem advokát. Jinak se přechod
podílu na dědice zakazuje.----------------------------------------------------------------------------------------6. Neurčuje se, že společník může vlastnit více podílů. Vznik různých druhů podílů se nepřipouští.
7. Podíl společníka lze rozdělit se souhlasem valné hromady v souvislosti s jeho převodem nebo
přechodem.----------------------------------------------------------------------------------------------------------3

ČLÁNEK PÁTÝ
Základní kapitál společnosti a změna jeho výše
I.
Základní kapitál
Základní kapitál společnosti tvoří vklady společníků. Výše základního kapitálu společnosti činí 1500,Kč (slovy tisíc pět set korun českých). ---------------------------------------------------------------------------II.
Změna výše základního kapitálu
1. Výši základního kapitálu společnosti lze zvýšit nebo snížit. V případě zvýšení základního kapitálu
společnosti nebo snížení základního kapitálu platí ustanovení zákona o obchodních korporacích,
ledaže v případech, ve kterých to zákon o obchodních korporacích připouští, tato společenská
smlouva stanoví jinak.--------------------------------------------------------------------------------------------2. Přednostní právo společníka k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými
vklady, převzetím vkladové povinnosti se nevylučuje ani neomezuje.----------------------------------3. Každý, kdo při zvýšení základního kapitálu společnosti se za účelem nabytí nebo zvýšení účasti
ve společnosti zaváže vložit do společnosti peníze (dále jen „peněžitý vklad“) nebo jinou penězi
ocenitelnou věc nebo věci (dále jen „nepeněžitý vklad“) - to vše dále jen „vkladová povinnost“, je
povinen splnit vkladovou povinnost splacením, jde-li o peněžitý vklad, nebo vnesením, jde-li o
nepeněžitý vklad, a to do 60 (šedesáti) dnů od převzetí vkladové povinnosti zákonem
předepsaným písemným prohlášením. ------------------------------------------------------------------------4. Ten, kdo přebírá vkladovou povinnost a není společníkem společnosti, v prohlášení o převzetí
vkladové povinnosti musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě.--------------------------ČLÁNEK ŠESTÝ
Orgány společnosti
I.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. --------------------------------------------------------2. Do působnosti valné hromady náleží:-------------------------------------------------------------------------a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, ---b) 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,------------------------------------------------------------------------------------------c) volba a odvolání jednatelů, ----------------------------------------------------------------------------------d) volba a odvolání likvidátora, --------------------------------------------------------------------------------e) udělení a odvolání prokury, ------------------------------------------------------------------------------f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,----------------------------------------------------------g) schvalování 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,--------------------------------------------------------------------h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností
a družstev stanoví jinak,---------------------------------------------------------------------------------------
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i) schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové jeho části, která by
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury obchodního závodu nebo podstatnou
změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,--------------------------------------------j) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, ----k) schvalování poskytnutí zálohy, zápůjčky nebo úvěru společností pro účely získání jejích
podílů nebo poskytnutí zajištění společností pro tyto účely (dále jen „finanční asistence“),-l) schválení smlouvy o výkonu funkce, --------------------------------------------------------------------m) o výši a výplatě podílu na zisku společníkům,----------------------------------------------------------n) rozhodnutí o vyloučení společníka, --------------------------------------------------------------------o) rozhodování v dalších případech, které do působnosti valné hromady svěřuje tento zákon o
obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo společenská smlouva. Valná hromada si
může vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do působnosti jiného
orgánu společnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------3. Svolání valné hromady: Valnou hromadu svolává jednatel, alespoň jedenkrát za účetní období.
Řádná účetní závěrka však musí být projednána valnou hromadou nejpozději do 6 (šesti) měsíců
od posledního dne předcházejícího účetního období. Zákon o obchodních korporacích stanoví, v
jakých dalších případech valná hromada musí být svolána a v jakých případech svolá valnou
hromadu kterýkoli společník nebo jednatel. Termín konání valné hromady a její pořad se
společníkům oznámí písemně nebo emailem nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího
konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu
společníka uvedenou v seznamu společníků. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné
svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích.---------------4. Průběh valné hromady: Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do doby zvolení
předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li
zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. Přítomné společníky, případně jejich
zástupce zapíše společnost do listiny přítomných podle pravidel stanovených zákonem o
obchodních korporacích. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož obsah a pravidla pro
jeho vyhotovení stanoví zákon o obchodních korporacích.-----------------------------------------------5. 0 procedurálních otázkách při jednání valné hromady rozhoduje předseda valné hromady.-----6. Rozhodování valné hromady: Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni společníci,
kteří mají alespoň 60% všech hlasů. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy,
jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci společnosti. Valná hromada
rozhoduje usnesením. K rozhodnutí valné hromady je třeba alespoň 60% hlasů přítomných
společníků, nevyžaduje-li zákon většinu větší. Návrhy na usnesení valné hromady mohou
podávat společníci a jednatelé. Hlasuje se aklamací, zdvižením rukou společníků nebo jejich
zmocněnců. Každý společník má jeden hlas na každých 100,- Kč (jedno sto korun českých)
vkladu. Hlasy sčítá předseda valné hromady, případně svolavatel a oznamuje výsledek hlasování.
7. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, která
je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh usnesení společníkům k vyjádření s
oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se společník ve lhůtě, platí,
že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování
jednotlivým společníkům. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem
společníkům. Vyžaduje-li zákon pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, může
být rozhodnutí mimo valnou hromadu přijato pouze tehdy, pokud projev vůle společníka, jímž
vysloví s návrhem souhlas, bude mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem, a bude v
něm uveden i obsah návrhu příslušného rozhodnutí.------------------------------------------------------8. Zakazuje se dodatečný výkon hlasovacího práva společníkem nepřítomným na valné hromadě.
9. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat, jen jsou-li přítomni na valné hromadě všichni
společníci a s projednáváním záležitostí neuvedených v pozvánce všichni projeví souhlas. ----10. Bude-li mít společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada, rozhodnutí společníka při
výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno
společníkem; vyžaduje-li to zákon či jiný právní předpis musí mít rozhodnutí formu veřejné
listiny.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

II.
Jednatelé
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

Společnost má 3 (tři) jednatele. Statutárním orgánem společnosti je každý jednatel.---------------Jednatelé netvoří kolektivní orgán.-----------------------------------------------------------------------------Jednatele volí a odvolává valná hromada.---------------------------------------------------------------------Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost
nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí jednatel své odstoupení valné
hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválíli valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného
společníka, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z
funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. Jestliže jednatel zemře,
odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí funkce, musí valná hromada do jednoho měsíce
zvolit nového jednatele. Nebude-li jednatel podle předcházející věty zvolen, jmenuje jednatele
soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový
jednatel, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.---------------------Rozsah působnosti jednatelů je dán touto společenskou smlouvou, zákonem o obchodních
korporacích a jinými právními předpisy.---------------------------------------------------------------------Bez zbytečného odkladu poté, co jednatel zjistí, že společnosti hrozí úpadek, nebo z jiných
vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, nebo z jiného vážného důvodu
svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření,
nestanoví-li právní předpis jinak.-------------------------------------------------------------------------------Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti.-----------------------------------------------------------Každý jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by
mohlo společnosti způsobit škodu.-----------------------------------------------------------------------------Jednateli přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených společenskou smlouvou,
smlouvou o výkonu funkce nebo vnitřním předpisem schváleným valnou hromadou. Není-li
odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno, platí, že výkon funkce je bezplatný.----------Každý jednatel jedná za společnost ve všech záležitostech samostatně. Písemná právní jednání,
které jednatelé činí za společnost, podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj
podpis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro postavení jednatele ve společnosti, jeho činnost zákaz konkurence a jeho práva a povinnosti
platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a případně občanského zákoníku.
ČLÁNEK SEDMÝ
Podíl na zisku a na likvidačním zůstatku, vypořádací podíl
I.
Podíl na zisku

1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou
hromadou.------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Valná hromada může rozhodnout, že čistý zisk za účetní období nebude vyplacen a bude použit
k dalšímu rozvoji společnosti. Za podmínek ustanovení § 40 zákona o obchodních korporacích
lze vyplácet zálohu na podíl na zisku.---------------------------------------------------------------------------3. Společníci se nepodílejí na zisku podle svých podílů. O tom, jaký podíl na zisku připadá
jednotlivým společníkům, rozhoduje valná hromada v souladu s pravidly dohodnutými mezi
společníky.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II.
Vypořádací podíl
1. Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak, než převodem podílu
vzniká společníkovi právo na vypořádací podíl. Stejné právo má i dědic společníka. ---------------2. Výše vypořádacího podílu se stanoví jako podíl na vlastním kapitálu vypočtený jako součet
položek A, B a C, kde:-----------------------------------------------------------------------------------------------a) Částka A odpovídá: ---------------------------------------------------------------------------------------- procentuálnímu podílu na zisku daného společníka stanoveného podle pravidel určených
společníky pro poslední celý účetní rok, ve kterém byl tento společník společníkem
společnosti v případě, že danému společníkovi nárok na zisk za tento poslední účetní rok
ke dni zániku účasti na společnosti již vznikl a byl vyplacen anebo --------------------------- jeden a půl násobek procentuálního podílu na zisku daného společníka stanoveného podle
pravidel určených společníky pro poslední celý účetní rok, ve kterém byl tento společník
společníkem společnosti v případě, že danému společníkovi nárok na zisk za tento
poslední účetní rok ke dni zániku účasti na společnosti ještě nebyl vyplacen;---------------b) Částka B odpovídá výši nevrácených příplatků společníka mimo základní kapitál společnosti
ke dni zániku jeho účasti na společnosti; a----------------------------------------------------------------c) Částka C odpovídá části fondů ze zisku existujících ke dni zániku jeho účasti na společnosti a
vytvořených za dobu účasti společníka ve společnosti, která by namísto vytvoření takových
fondů mohla být společníku v době vzniku fondů vyplacena jako podíl na zisku podle pravidel
použitých ke stanovení podílu zisku v roce vzniku fondů.---------------------------------------------d) Nejsou-li ke dni zániku účasti společníka určena společníky pravidla pro stanovení podílu na
zisku, platí pro stanovení částky A shora rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku danému
společníkovi přijaté pro nejbližší předchozí účetní období a není-li, stanoví se vypořádací
podíl jako podíl na vlastním kapitálu zjištěném z mezitímní, řádné nebo mimořádné
auditované účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti v
procentech jako výsledek vztahu 1/n x 100, kde n je aktuální počet společníků ke dni zániku
účasti společníka ve společnosti.-----------------------------------------------------------------------------II.
Podíl na likvidačním zůstatku
Při zrušení společnosti s likvidací, mají společníci právo na podíl na likvidačním zůstatku penězích.
Tento podíl se určuje podle stejných pravidel, jako podíl na zisku společnosti.------------------------------ČLÁNEK OSMÝ
Finanční asistence
Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek stanovených zákonem o
obchodních korporacích.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ČLÁNEK DEVÁTÝ
Právní poměry společnosti
1. Otázky neupravené touto společenskou smlouvou se řídí zejména příslušnými ustanoveními
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a
dalšími právními předpisy. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku,
avšak ustanovení této společenské smlouvy mají přednost před dispozitivními ustanoveními
tohoto zákona.---------------------------------------------------------------------------------------------------------2. V případě, že některé ustanovení této společenské smlouvy se, ať už vzhledem k platnému
právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám ukáže nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
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sporným anebo chybí, zůstávají ostatní ustanovení společenské smlouvy touto skutečností
nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu,
které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu společenské smlouvy.------------------3. Společnost se zrušuje v případech uvedených v ustanovení § 93 a násl. zákona o obchodních
korporacích a v ustanovení § 168 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.-------------------4. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.----------------------------------------------------

xxxx
5. Ocenění jmění posudkem znalce - -------------------------------------------------------------------Jmění společnosti HRABA & CONSORTES v.o.s. se neoceňuje. Dle ustanovení § 367 odst. 1
zákona o přeměnách dochází-li ke změně právní formy na společnost s ručením omezeným, je
společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce ke dni, k němuž byl vyhotoven
projekt změny právní formy. Ocenění jmění lze nahradit postupem podle zákona upravujícího
právní poměry obchodních společností a družstev v případech, ve kterých upravuje výjimky z
povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad posudkem znalce při zvýšení základního
kapitálu. Společnost se rozhodla využít tohoto postupu, při němž dle ustanovení § 469 odst. 2
obchodního zákoníku účtuje-li společnost podle jiného právního předpisu o takovém majetku
v reálných hodnotách, použije se pro určení jeho ceny tato reálná hodnota, je-li vykázána v
účetní závěrce za předchozí účetní období, byla-li ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.-Jmění společnosti je vyšší, než navrhovaná výše základního kapitálu společnosti s ručením
omezeným podle Projektu. Výše navrhovaného základního kapitálu podle Projektu tak není
vyšší, nežli je hodnota ocenění jmění stanovená výše uvedeným postupem. Tomuto odpovídají
výsledky z účetních výkazů Společnosti a z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022. Výše
vlastního kapitálu uvedená v účetní závěrce není nižší, než základní kapitál, který má mít
Společnost podle Projektu přeměny. Toto konstatuje též auditor.-----------------------------------6. Zvláštní výhody podle ustanovení § 361 písm. f) zákona o přeměnách.------------------------ - Společnost HRABA & CONSORTES v.o.s. neposkytuje svému statutárnímu orgánu ani
jiné další osobě žádné zvláštní výhody, proto nejsou v tomto Projektu změny právní formy
společnosti ve smyslu ustanovení § 361 písm. f) zákona o přeměnách uvedeny žádné zvláštní
výhody poskytované těmto osobám, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou
výhodu poskytuje. -----------------------------------------------------------------------------------------7. Pravidla postupu pro vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasí
- § 361 písm. g) zákona o přeměnách.------------------------------------------------------------------- - Všichni společníci Společnosti se změnou právní formy Společnosti souhlasí. Z tohoto
důvodu se tato pravidla nestanoví. ----------------------------------------------------------------------8. Orgány společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku podle
ustanovení § 361 písm. i) zákona o přeměnách.------------------------------------------------------- - Statutárním orgánem společnosti HRABA & CONSORTES advokátní kancelář s.r.o. po
zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku budou jednatelé společnosti :-------------JUDr. Zdeněk Hraba, nar. 12. srpna 1949, bytem Legií 1680/62, 251 01 Říčany,----------------8

JUDr. Bohumil Růna, nar. 4. září 1948, bytem Patočkova 1637/65, Praha 6, Břevnov, PSČ 169
00,------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D., nar. 16. dubna 1975, bytem Rybova 557/3, Říčany,
Radošovice, PSČ 251 01.---------------------------------------------------------------------------------V Říčanech dne :

JUDr. Zdeněk Hraba
JUDr. Bohumil Růna
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
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