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S t e j n o p i s  

N O T Á Ř S K Ý   Z Á P I S 

sepsaný dne 17.1.2019 (slovy: sedmnáctého ledna roku dva tisíce devatenáct) jménem Mgr. 
Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové 
Město, Politických vězňů 935/13, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, 
Mgr. Michaelem Komendou, notářským kandidátem.  --------------------------------------------------  
 
Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to:  --------------------------------------------  
 
pan Tomáš Sedlák, datum narození 10.9.1977, bydlištěm Brno, Veveří, Moravské náměstí 
755/14A, který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem, a který prohlašuje, že 
je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský 
zápis;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(dále též jen jako „Jediný společník“)  ------------------------------------------------------------------------  
 
 
toto:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

R O Z H O D N U T Í  

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady  

obchodní společnosti 

PE&VC Partners Group SE 
 

Článek I. 
 
Jediný akcionář prohlašuje, že je vlastníkem:  --------------------------------------------------------------  
✓ 100 (slovy: jednoho sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě jedné akcie ve výši 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro),   -----------------  
které emitovala obchodní společnost PE&VC Partners Group SE, se sídlem Londýnská 674/55, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 069 78 096, spisová značka H 2112 vedená u 
Městského soudu v Praze (dále též jen jako „Společnost“), které tak představují 100% základ-
ního kapitálu Společnosti, který je zcela splacen.  --------------------------------------------------------  
 
Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního 
řádu volně nakládat.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Jediný akcionář toto své prohlášení dokládá předložením výpisu ze seznamu akcionářů Spo-
lečnosti, kde je Jediný akcionář zapsán jako jediná osoba, a tedy jako jediný vlastník všech akcií 
Společnosti, a o kterém prohlašuje, že je aktuální i k okamžiku tohoto rozhodnutí jediného  --  
 



Strana druhá. 
 
akcionáře, a na základě těchto skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hla-
sovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti.   --------------------------------------------------  
Jediný akcionář prohlašuje, že je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společ-
nosti, a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnic-
kou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných, právními předpisy stanove-
ných, skutečností.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena 
v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což 
prokázal výpisem z veřejného rejstříku, kde se Společnost zapisuje, tedy výpisem z obchod-
ního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti 
týkající se Společnosti. Jediný akcionář dále prokázal existenci Společnosti předložením úpl-
ného znění stanov Společnosti, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že toto znění je platné a 
účinné ke dni dnešního rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 
Společnosti.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Článek II. 
 
Vzhledem k tomu, že Společnost tak má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se 
nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává Jediný akcionář.  ----------------------  
Jediný akcionář dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné 
hromady Společnosti byl přítomen člen představenstva a dozorčí rady Společnosti, a je si vě-
dom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti.  ----------------------------------  
 

Článek III. 
 
Jediný akcionář činí tato rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti:  ------   
 
I.)   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Odvolání člena představenstva  ------------------------------------------------------------------------------  
 
Jediný akcionář odvolává pana Martina Vykuse, datum narození 11.9.1983, bydlištěm Slaný, 
Bezručova 495, z funkce člena představenstva Společnosti.   ------------------------------------------  
 
II.)   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Volba člena představenstva  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Jediný akcionář volí pana Ing. Ondřeje Veselého, datum narození 26.6.1986, bydlištěm Brno, 
Líšeň, Nivky 2495/23, do funkce člena představenstva Společnosti.   --------------------------------  
 
III.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Odvolání člena dozorčí rady -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Jediný akcionář odvolává pana Tomáše Sedláka, datum narození 10.9.1977, bydlištěm Brno, 
Veveří, Moravské náměstí 755/14a, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.   --------------------  
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III.)   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Určení počtu členů dozorčí rady Společnosti  -------------------------------------------------------------  
 
Jediný akcionář určuje v souladu se stanovami Společnosti počet členů dozorčí rady pro nové 
funkční období na tři členy dozorčí rady.  ------------------------------------------------------------------  
 
IV.)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Volba členů dozorčí rady  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Jediný akcionář volí pana Mag. Tomase Blaho, datum narození 3.6.1971, bydlištěm Rakouská 
republika, Vídeň 1130, Wattmanngasse 15, pana Mgr. Jana Pavelku, LL.M., datum narození 
10. října 1981, bydlištěm U plynárny 745/10, Michle, 140 00 Praha 4, a pana Mgr. Ondřeje 
Pláničku, datum narození 18. března 1985, bydlištěm Mánesova 1111/45, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, do funkce členů dozorčí rady Společnosti.   -----------------------------------------------------  
 
V.)   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dílčí změna stanov  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Jediný akcionář r o z h o d u j e  o dílčí změně obsahu stanov Společnosti takto:  -----------------  

 

Článek 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI, bod 2. se mění takto:  -----------------------  
 
2.   Sídlem společnosti je: Praha, Česká republika.  --------------------------------------------------  
 

******************************* 
 

Článek IV. 
Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád) v platném znění 
 
V souladu s výše uvedenými prohlášeními Jediného akcionáře a z dalších skutečností popsa-
ných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro 
zápis do veřejného rejstříku:  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
a) právní jednání Jediného akcionáře uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu jsou 

v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti;  ----------------------------------  
b) právní jednání Jediného akcionáře uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu spl-

ňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do ve-
řejného rejstříku, bude-li u Společnosti zapsána ve veřejném rejstříku plná adresa sídla;    

c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž 
je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění 
těchto formalit doloženo.  -----------------------------------------------------------------------------  
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Článek V. 

 
Tento notářský zápis byl Jediným akcionářem přečten a jím bez výhrad schválen. -------------- 
 
Tomáš Sedlák, v.r. 
Tomáš Sedlák 
 
Mgr. Michael Komenda, v.r. 
zástupce Mgr. Lukáše Valigury, 
notáře se sídlem v Praze 
 

L.S. 
Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 31.1.2019 (slovy: 

třicátého prvního ledna roku dva tisíce devatenáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem 

Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, pod NZ 64/2019.  ------------------------------------  

 
 

zástupce Mgr. Lukáše Valigury, 
notáře se sídlem v Praze 
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