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STEJNOPIS

Notářský zápis
sepsaný dne 22.6.2020 (dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet) jménem Mgr. Petra
Šedivého, notáře v Brně, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Evou
Šedivou, notářským kandidátem, v notářské kanceláři Mgr. Petra Šedivého, notáře v Brně, na adrese
Brno, Šumavská 519/35, PSČ 602 00, s účastníkem, kterým je: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------obchodní společnost Nemetrix s.r.o., se sídlem Dolnokrčská 1966/54, Krč, 140 00 Praha 4, IČ:
06174850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
277510 (dále jen „společnost Nemetrix s.r.o.“ nebo „účastník“), zastoupená na základě plné moci, která
tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu, svým zmocněncem, kterým je Lucie Bílková, datum
narození 15.3.1992, bydliště Horní 111, 696 21 Josefov (dále též jen „Lucie Bílková“ nebo
„zmocněnec“). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lucie Bílková, jejíž osobní totožnost byla notáři zastoupenému zástupcem prokázána z předloženého
platného úředního průkazu, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního
jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je jako zmocněnec oprávněna účastníka samostatně
zastupovat při právním jednání, o kterém je tento notářský zápis, což dokládá shora uvedenou plnou
mocí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Společnost Nemetrix s.r.o., zastoupená zmocněncem, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně
jednat v rozsahu zakladatelského právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce
nepodala insolvenční návrh a není v úpadku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Existence společnosti Nemetrix s.r.o., byla notáři zastoupenému zástupcem prokázána z ověřeného
výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277510, vydaného
Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, o němž společnost Nemetrix s.r.o., zastoupená zmocněncem,
prohlašuje, že obsahuje úplné a aktuální údaje o společnosti Nemetrix s.r.o. zapisované do obchodního
rejstříku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účastník v souladu s ustanovením § 122 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „ObčZ“), a ustanovením § 8 odst. 2 a § 11
odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“),
zakládá společnost s ručením omezeným (dále též jen „společnost“) a činí o tom zakladatelské právní
jednání v tomto znění: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZAKLADATELSKÁ LISTINA ------------------------------------------------------------------------------------ o založení společnosti s ručením omezeným -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1 Společník ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Společníkem společnosti je obchodní společnost Nemetrix s.r.o., se sídlem Dolnokrčská 1966/54, Krč,
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140 00 Praha 4, IČ: 06174850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 277510 (dále jen „společnost Nemetrix s.r.o.“). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2 Obchodní firma --------------------------------------------------------------------------------------------------------Obchodní firma společnosti zní: mCZECH industry s.r.o. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 3 Sídlo společnosti ------------------------------------------------------------------------------------------------------Sídlo společnosti je umístěno v obci Praha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 4 Předmět podnikání nebo činnosti --------------------------------------------------------------------------------Předmětem podnikání společnosti je: ------------------------------------------------------------------------------------(a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 5 Základní kapitál--------------------------------------------------------------------------------------------------------Výše základního kapitálu činí 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 6 Vklad do základního kapitálu, správce vkladu ---------------------------------------------------------------(1) Výše vkladu společníka, kterým je společnost Nemetrix s.r.o., připadající na jeho podíl, je
100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). ---------------------------------------------------------------------(2) Společnost Nemetrix s.r.o., se jako zakladatel zavazuje vložit do společnosti částku 100.000 Kč
(jedno sto tisíc korun českých) a splnit tuto vkladovou povinnost splacením do 30 (třiceti) dnů
od založení společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------(3) Správcem vkladu zakladatel určuje: Lucie Bílková, datum narození 15.3.1992, bydliště Horní
111, 696 21 Josefov (dále jen „Lucie Bílková“). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 7 Jednatel a způsob jednání za společnost -----------------------------------------------------------------------(1) Společnost má jednoho jednatele. --------------------------------------------------------------------------------(2) Za společnost jedná jednatel samostatně. ----------------------------------------------------------------------(3) Jednatelem společnosti se určuje: Jiří Mesároš, MBA, datum narození 19.9.1983, bydliště Na
Cikorce 1605/14, Modřany, 143 00 Praha 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyjádření notáře podle § 70 a násl. NotŘ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Já, Mgr. Petr Šedivý, notář v Brně, zastoupený zástupcem sepisujícím tento notářský zápis,
prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné
právní jednání je v souladu s právními předpisy, případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad
právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality
stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku a splnění
formalit mi bylo doloženo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem, zastoupeným
zmocněncem, schválen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za společnost Nemetrix s.r.o.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Lucie Bílková, zmocněnec
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lucie Bílková, v.r.
Mgr. Eva Šedivá, v.r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Eva Šedivá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------notářský kandidát, ustanovený zástupce -------------------------------------------------------------------------------Mgr. Petra Šedivého, notáře v Brně--------------------------------------------------------------------------------------L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Petr Šedivý, notář v Brně ----------------------------------------------------------

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první, vyhotovený dne
22.6.2020 (dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským zápisem
NZ 445/2020, včetně prvopisu jeho přílohy první, sepsaným jménem Mgr. Petra Šedivého, notáře
v Brně, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 NotŘ, Mgr. Evou Šedivou, notářským
kandidátem, dne 22.6.2020 (dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet). ------------------------------

podepsal
Mgr. Eva Digitálně
Mgr. Eva Šedivá
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