Příloha č. 2.1 Rámcové smlouvy

CES: ………
Číslo jednací Provád cí smlouvy: ………

PROVÁD CÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP
k Rámcové smlouv – část 1 ze dne ………

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená:
Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce ochrany
přírody a krajiny
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu:
7628001/0710
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

………
se sídlem:
zastoupená/ý:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

………
………
………
……… (ne/plátce DPH)
………
………

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Provád cí smlouvu – část 1 (dále jen „Provád cí smlouva“)
k Rámcové smlouv – část 1 ze dne ……… (dále jen „Rámcová smlouva“)

Stránka 26 z 29

Čl. 1
Předm t Provád cí smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:
a) „………“ v k.ú.: ……… (č.o. ………);
b) ….
Čl. 2
Cena
1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku ve výši ……….
Čl. 3
Doba, místo a podmínky pln ní
1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do ……… (dodací lhůta).
Čl. 4
Ustanovení záv rečná
1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení
obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost.
Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny
v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami.

Přílohy Provád cí smlouvy:
1. Registrační listy SDD, případně Evidenční list HDD (hlavního důlního díla)

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Provád cí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze, dne __.__.______

V ___________, dne __.__.______

......................................
Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

......................................
………
………
………
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Příloha č. 2.2 Rámcové smlouvy

CES: ………
Číslo jednací Provád cí smlouvy: ………

PROVÁD CÍ SMLOUVA – ČÁST 1 – HAVARIJNÍ POSTUP
k Rámcové smlouv – část 1 ze dne ………

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená:
Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce ochrany
přírody a krajiny
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu:
7628001/0710
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

………
se sídlem:
zastoupená/ý:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

………
………
………
……… (ne/plátce DPH)
………
………

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Provád cí smlouvu – část 1 (dále jen „Provád cí smlouva“)
k Rámcové smlouv – část 1 ze dne ……… (dále jen „Rámcová smlouva“)

Stránka 28 z 29

Čl. 1
Předm t Provád cí smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:
a) „………“ v k.ú.: ……… (č.o. ………);
b) ….
Čl. 2
Cena
1. Cena za provedení díla nepřekročí ………,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),
výše DPH činí ………,- Kč, cena včetně DPH činí ………,- Kč. Cena za jednotlivé práce a materiál
bude uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude vypracován
Zhotovitelem a předán Objednateli současně s předáním díla.
Čl. 3
Doba, místo a podmínky pln ní
1. Zhotovitel je předat dílo Objednateli nejdéle do ……… (dodací lhůta).
Čl. 4
Ustanovení záv rečná
1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení
obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost.
Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny
v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami.

Přílohy Provád cí smlouvy:
1. Plán postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Provád cí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze, dne __.__.______

V ___________, dne __.__.______

......................................
Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

......................................
………
………
………
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 25.11.2015 v 08:29:49.
EPVid:qzVZpI7wv+4DmMyk8koR7g

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1093

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

5. března 1998
B 1093 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
AZ SANACE a.s.
Ústí nad Labem, Pražská 53, PSČ 40001
250 33 514
Akciová společnost
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona
činnost prováděná hornickým způsobem na základě povolení podle příslušných
právních předpisů
hornická činnost na základě povolení podle příslušných právních předpisů
geologické práce
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvyšší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní

Předmět činnosti:
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární ředitel:
Statutární ředitel:

Způsob jednání:
Správní rada:
Předseda správní
rady:

JIŘÍ ZAVORAL, dat. nar. 10. února 1944
Svatojiřská 1325/18, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 18. června 2014
Den vzniku členství: 17. června 2014
Jménem společnosti jedná statutární ředitel, vždy samostatně.

Ing. JIŘÍ ZAVORAL, CSc., dat. nar. 10. února 1944
Svatojiřská 1325/18, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 18. června 2014
Den vzniku členství: 17. června 2014
Člen správní rady:
Ing. JAKUB ZAVORAL, Ph.D., dat. nar. 6. listopadu 1974
Zlatá stezka 34, Brná, 403 21 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 17. června 2014
Člen správní rady:
Ing. LUKÁŠ AVENARIUS, dat. nar. 19. října 1977
Dvořákova 2128/7, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 17. června 2014
Prokura:
Ing. LUKÁŠ SVOBODA, dat. nar. 26. června 1985
Komenského 266, 413 01 Roudnice nad Labem
Ing. TOMÁŠ REICHELT, dat. nar. 26. července 1965
Údaje platné ke dni: 24. listopadu 2015 05:01
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oddíl B, vložka 1093

Hřbitovní 1418/26, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
Každý prokurista jedná samostatně. Prokurista podepisuje za společnost tak, že
k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě připojí svůj podpis a údaj označující
"prokuru", a to připojením formulace "prokurista".
Akcie:

Základní kapitál:

2 492 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16
100,- Kč
Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady. Akcionáři mají
při prodeji svých akcií povinnost nabídnout akcie k odkoupení přednostně
ostatním akcionářům společnosti.
40 121 200,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 1
Počet členů správní rady: 3
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti došlo u
společnosti AZ SANACE a.s., IČ: 250 33 514, se sídlem Ústí nad Labem,
Pražská 53, PSČ 400 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093, jako společnosti rozdělované, k
odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na
nástupnickou společnost AZ ZDAR INVEST a.s., se sídlem Pražská 53/37, Ústí
nad Labem, PSČ 400 01, IČ: 250 33 514.

Údaje platné ke dni: 24. listopadu 2015 05:01
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Plzni [IČ 00215694]" dne 25.11.2015 v 08:34:21.
EPVid:+gsahyQISSzQOFqiQ7IMpA

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 4319

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

13. prosince 1993
C 4319 vedená u Krajského soudu v Plzni
GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.
Plzeň, Tleskačova 1329/16, PSČ 32300
491 96 375
Společnost s ručením omezeným
provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
projektová činnost ve výstavbě.
geologické práce
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
opravy silničních vozidel
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, jakož i projektování
objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností ustanovení § 2 písmeno a)
až g) a i) a § 3 písmeno a) až i) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších
právních předpisů

Statutární orgán:
Jednatel:
Ing. PAVEL RUSNOK, dat. nar. 4. srpna 1956
č.p. 326, 330 17 Chotíkov
Den vzniku funkce: 13. května 1998
jednatel:

Způsob jednání:

Ing. TOMÁŠ HÁJEK, dat. nar. 21. ledna 1965
Praha - Zličín, Leskovecká 319, PSČ 15521
Den vzniku funkce: 20. července 2007
Způsob jednání:
a) zastupování - společnost zastupují ve všech věcech jednatelé
samostatně
b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak,
že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti
připojí svůj vlastnoruční podpis alepoň jeden z jednatelů
s uvedením jména a funkce

Prokura:
Ing. KAREL BUREŠ, dat. nar. 7. prosince 1955
Ostrov, Lidická 1333, PSČ 36301
Prokurista zastupuje podnikatele samostatně.
Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj
označující prokuru.
Společníci:
Společník:
Podíl:

NET PLUS, spol. s r.o., IČ: 497 86 211
Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000
Vklad: 36 553 000,- Kč

Údaje platné ke dni: 24. listopadu 2015 05:01
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oddíl C, vložka 4319

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Splaceno: 36 553 000,- Kč
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
36 553 000,- Kč
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Počet členů statutárního orgánu: 2

Údaje platné ke dni: 24. listopadu 2015 05:01
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 25.11.2015 v 08:16:47.
EPVid:YAbvCTvqOvNj2VvWg3cWqQ

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl AXVIII, vložka 433

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

1. ledna 1991
AXVIII 433 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
000 07 536
Státní podnik
distribuce elektřiny
výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie
revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvihacích při hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
zednictví
výkon zeměměřičských činností
hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů:
a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů,
b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených
v písmenech a) až d),
f) zvláštní zásahy do zemské kůry,
g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,
h) báňská záchranná služba,
i) důlně měřičská činnost
činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c), d), e)
f), h), a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování
nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,
c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném
stavu,
e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné
lokalitě přemisťuje více než 100 000 m³ horniny, s výjimkou zakládání staveb,
f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a
§ 3,
h) práce na zpřístupnění starých důlních děl /2a/ nebo trvale opuštěných důlních
děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a
tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m³
horniny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Údaje platné ke dni: 24. listopadu 2015 05:01
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oddíl AXVIII, vložka 433

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
poskytování zdravotních služeb: zdravotnická dopravní služba
Předmět činnosti:
vypořádání restitučních nároků
sanace zbytkových jam podle plánů likvidace a jejich doplňků schválených Státní
báňskou správou ČR
zahlazování následků hornické činnosti
vedení správy finančních prostředků na dávky, jejichž poskytnutí vyplývá z
obecně závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro oblast hornictví,
pro bývalé zaměstnance v hornictví a to i za jiné hornické organizace a
zařizování jejich výplaty
správa majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu
Statutární orgán:
První zástupce:
Ing. PETRA ŠILHÁNOVÁ, dat. nar. 3. října 1969
Alejní 2409/2, 415 01 Teplice
personálně-ekonomický náměstek
Ředitel státního
podniku:

Způsob jednání:

Ing. PETR LENC, dat. nar. 4. června 1968
Masarykova 638/245, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 1. března 2001
Ředitel státního podniku řídí činnosti podniku a rozhoduje o všech jeho
záležitostech samostatně, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti
zakladatele. První zástupce ředitele státního podniku zastupuje ředitele v době
jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.

Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:
Ing. JIŘÍ KOLIBA, dat. nar. 2. května 1958
nám. Osvobození 3686/6, 695 01 Hodonín
Den vzniku členství: 15. července 2014
Člen dozorčí rady:
Ing. MILAN ADÁMEK, dat. nar. 9. června 1956
Svojsíkova 1583/21, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku členství: 30. dubna 2013
Člen dozorčí rady:

Počet členů:
Zakladatel:

Ing. IGOR NĚMEC, dat. nar. 12. září 1958
Lhota za Červeným Kostelcem 215, 549 41 Červený Kostelec
Den vzniku členství: 13. října 2013
3
Česká republika - organizační složka státu Ministerstvo průmyslu a obchodu
Praha 1 - Staré Město, Na Františku 32, PSČ 11015

Minimální výše
kmenového jmění:
Kmenové jmění:
Určený majetek:

250 000 000,- Kč
1 091 981 250,- Kč
758 589 585,98 Kč

Ostatní skutečnosti:
Údaje platné ke dni: 24. listopadu 2015 05:01
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Údaje o zřízení:
Rozhodnutím č.144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne
17.12.1990 č.j. 1642/401 byl založen tento státní podnik.
Na státní podnik přecházejí ke dni 1.ledna 1991 nemovitosti,
věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky,
které držel, užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik
Severočeské hnědouhelné doly, Most, odštěpný závod Palivový
kombinát, Ústí nad Labem v rozsahu stanoveném rozhodnutím
zakladatele o vyčlenění majetku, práv a povinností
č.j.1700/401/1990 ze dne 17.prosince 1990.
Na státní podnik a jeho pracovníky přecházejí ostatní práva a
povinnosti z právních skutečností, pokud tyto nastaly s účinky
opravňujícími nebo zavazujícími státní podnik Severočeské
hnědouhelné doly, Most, odštěpný závod Palivový kombinát, Ústí
nad Labem nebo jeho pracovníky k 31.prosinci 1990 a k tomuto dni
zcela nebo zčásti trvají a týkají se odštěpného závodu Palivový
kombinát, Ústí nad Labem.
Vyjímá se ke dni 1.května 1992 ze státního podniku Palivový
kombinát, Ústí nad Labem, část jeho privatizovaného majetku
uvedenou v privatizačním projektu zpracovaném vedením závodu
Tlaková plynárna Ústí nad Labem, který byl schválen
ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizací
České republiky dne 10.března 1992, č.j. 40/507/42/92, vedeném
pod č.187 a týká se privatizovaných nemovitostí, věcí movitých,
finančních prostředků a majetkových práv a závazků, včetně práv
a závazků vyplývajících z pracovně právních vztahů, které držel,
užíval a hospodařil s nimi dosavadní státní podnik ke dni vynětí
a jsou obsaženy v zápisu o předání a převzetí.
Převádí se ke dni 1.května 1992 uvedená vyčleněná část
privatizovaného majetku státního podniku Palivový kombinát, Ústí
nad Labem, na Fond národního majetku České republiky se všemi
právy a závazky.
Ze státního podniku se nevyjímá majetek podniku, který tvoří,
nebo s nímž jsou spojena práva průmyslového nebo jiného
vlastnictví a který se převádí smlouvou.
Upravuje se zakládací listina státního podniku Palivový
kombinát, Ústí nad Labem, vydanou rozhodnutím č.144/1990
ministra hospodářství ČSFR ze dne 17.prosince 1990, č.j.
1642/401, doplněným rozhodnutími č.15 ministra pro hospodářskou
politiku a rozvoj České republiky ze dne 23.února 1991, č.j.
151/411/91-32 a č.81 ze dne 10.dubna 1991, č.j. 151 815/91-32
takto:
v části I.
odst.c) základní předmět činnosti:
vypouští se text bodů 2.,3.,4. a 6.
odst.d)
Původní text se vypouští a nahrazuje novým:
d) státnímu podniku se ponechávají na základě rozhodnutí
zakladatele ke dni 1.května 1992 nemovitosti, věci movité,
finanční prostředky a majetková práva a závazky, které držel,
užíval a hospodařil s nimi s výjimkou majetku práv a závazků,
které přecházejí na Fond národního majetku České republiky
v rozsahu stanoveném privatizačním projektem
Údaje platné ke dni: 24. listopadu 2015 05:01
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odst.e)
Původní text se vypouští a nahrazuje novým:
e) základní jmění státního podniku se stanoví ke dni 1.5.1992 ve
výši určené v souladu s ustanovením § 13 odst.2 písm.e) zákona o
státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy, která bude
sestavena nejpozději do 31.5.1992.
Na základě Rozhodnutí Ministra průmyslu a obchodu č.j. 150/2004 ze dne
1.11.2004 došlo v souladu s ustanovením § 6, 7 a 8 zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku ve znění pozdějších předpisů a na základě záměru
schváleného Usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2003 č. 1128 o Programu
dokončení restrukturalizace uhelného hornictví, ke dni 1.1.2005 ke sloučení
státního podniku Východočeské uhelné doly, státní podnik se sídlem Trutnov,
Železničářská 506, PSČ 541 00, IČO 00007463 s Palivovým kombinátem Ústí,
státní podnik, se sídlem Ústí nad Labem, IČO 00007536 a ke dni 1.1.2005 tak
došlo k přechodu veškerého jmění podniku Východočeské uhelné doly, státní
podnik, který byl Rozhodnutím č. 150/2004 zrušen, na Palivový kombinát Ústí,
státní podnik. Spolu s převáděným majetkem přecházejí na Palivový kombinát
Ústí, státní podnik práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních,
občanskoprávních, pracovněprávních vztahů, které se vztahují k tomuto
převáděnému majetku.
Na základě Rozhodnutí Ministra průmyslu a obchodu č.j. 42957/07/11100/01000
ze dne 20.11.2007 došlo v souladu s ustanovením § 6, 7 a 8 zákona č. 77/1997
Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů a na základě záměru
schváleného Usnesením vlády ze dne 27. června 2007 č. 713, ke dni 1.1.2008
ke sloučení státních podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, IČ 000 07
510, se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 67, Doly Nástup Tušimice,
státní podnik, IČ 000 07 544, se sídlem Kadaň, Tušimice čp. 16, PSČ 432 01
a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik, IČ 000 07 714, se sídlem Sokolov,
ul. Jednoty 1628, PSČ 356 01 s Palivovým kombinátem Ústí, státní podnik, se
sídlem Ústí nad Labem, IČO 000 07 536 a ke dni 1.1.2008 tak došlo k přechodu
veškerého jmění podniků Doly a úpravny Komořany, státní podnik, Doly Nástup
Tušimice, státní podnik a Palivový kombinát Vřesová, státní podnik, které byly
Rozhodnutím č. 42957/07/11100/01000 zrušeny, na Palivový kombinát Ústí,
státní podnik. Spolu s převáděným majetkem přecházejí na Palivový kombinát
Ústí, státní podnik práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních,
obchodněprávních, občanskoprávních, pracovněprávních vztahů, které se
vztahují k tomuto převáděnému majetku.
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 25.11.2015 v 08:36:15.
EPVid:mIs2EbualChBXuUOyoYxAg

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6130

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

23. září 1999
B 6130 vedená u Městského soudu v Praze
GEOMINING, a.s.
Kladno, Rooseveltova 1598, PSČ 27202
257 99 746
Akciová společnost
výkon zeměměřických činností
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem dle
oprávnění ze dne 18.8.1999
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán představenstvo:
předseda
představenstva:
Ing. JIŘÍ SOCHOR, dat. nar. 31. března 1961
Lomená 804, 271 01 Nové Strašecí
Den vzniku funkce: 18. června 2010
Den vzniku členství: 18. června 2010
člen představenstva:
Ing. PAVEL HAJNÝ, dat. nar. 16. června 1967
Unhošťská 58, 273 61 Velká Dobrá
Den vzniku členství: 18. června 2010
člen představenstva:

Počet členů:
Způsob jednání:

BLANKA JÁNSKÁ, dat. nar. 7. ledna 1967
Lipová 1199, 271 01 Nové Strašecí
Den vzniku členství: 26. března 2015
3
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové
představenstva společně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
JINDŘICH PELÁN, dat. nar. 25. května 1972
Hrdlív 93, PSČ 27306
Den vzniku členství: 18. června 2010
člen dozorčí rady:
LUBOŠ ČERNÝ, dat. nar. 19. února 1977
Blevice 84, PSČ 27328
Den vzniku členství: 18. června 2010
předseda dozorčí
rady:
DAVID ČERNÝ, dat. nar. 6. listopadu 1988
Kubánské náměstí 1291/25, Vršovice, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 26. března 2015
Údaje platné ke dni: 24. listopadu 2015 05:01
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Počet členů:
Akcie:

Základní kapitál:

Den vzniku členství: 26. března 2015
3
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,Kč
1 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 24. listopadu 2015 05:01
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě [IČ 00215732]" dne 25.11.2015 v 08:38:08.
EPVid:TJubGMaHlF8C9hxA/o7PJg

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 11367

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

1. ledna 1994
C 11367 vedená u Krajského soudu v Ostravě
GSP s.r.o.
Slavíkova 6068/18, Poruba, 708 00 Ostrava
603 21 431
Společnost s ručením omezeným
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
v rozsahu par. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g) a
par. 3 písm. a), d), e), f), j) zákona ČNR č. 440/92 Sb.
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
projektová činnost ve výstavbě
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:
Ing. PETR HALFAR, dat. nar. 20. září 1960
K Záhumenici 2247/133, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 1. ledna 1994
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Společníci:
Společník:
Podíl:

Společník:
Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Ing. DANA PRAVŇANSKÁ, dat. nar. 29. března 1958
Loučky 2253/7, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 1. ledna 1994
2
Jednatel zastupuje ve všech věcech společnost samostatně.
Ing. PETR HALFAR, dat. nar. 20. září 1960
K Záhumenici 2247/133, Poruba, 708 00 Ostrava
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní
Ing. DANA PRAVŇANSKÁ, dat. nar. 29. března 1958
Loučky 2253/7, Poruba, 708 00 Ostrava
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní
100 000,- Kč
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 25.11.2015 v 08:40:09.
EPVid:7s9JYrEJWh6HuVnlQ5Hkfw

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 59901

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

16. září 2008
C 59901 vedená u Krajského soudu v Brně
PETRSTON s.r.o.
Brno, Moravské náměstí 629/4, PSČ 60200
283 03 695
Společnost s ručením omezeným
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
činnost prováděná hornickým způsobem
hornická činnost

Předmět činnosti:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:
jednatel:
Ing. PETR STROHALM, Ph.D., dat. nar. 11. ledna 1956
č.p. 114, 792 01 Mezina
Den vzniku funkce: 24. září 2008
jednatel:

Způsob jednání:
Společníci:
Společník:
Podíl:

Společník:
Podíl:

Základní kapitál:

JUDr. ROMAN SCHNEIDER, dat. nar. 13. března 1960
Lipová 547/13, Staré Brno, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 24. září 2008
Způsob jednání: Jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně.
Ing. PETR STROHALM, Ph.D., dat. nar. 11. ledna 1956
č.p. 114, 792 01 Mezina
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
JUDr. ROMAN SCHNEIDER, dat. nar. 13. března 1960
Lipová 547/13, Staré Brno, 602 00 Brno
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
200 000,- Kč
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 25.11.2015 v 08:42:17.
EPVid:R59DqeKpL1PSkQsxQ1h4Pw

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1986

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

22. října 2008
B 1986 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Severní energetická a.s.
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
286 77 986
Akciová společnost
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
hornická činnost dle zák.č. 61/1988 Sb. v rozsahu ust. § 2 písm. a), b), c), d), e),
g), h), i).
poskytování zdravotní léčebné a preventivní péče
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení
provádění trhacích a ohňostrojných prací
nákup a prodej výbušnin
činnost prováděná hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu ust. §
3 písm. a), c), e), f), h), i).
ostraha majetku a osob
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
výkon zeměměřických činností
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče

Statutární orgán představenstvo:
Předseda
představenstva:
Ing. TOMÁŠ FOHLER, dat. nar. 30. ledna 1974
Vřesová 675/3, Troja, 181 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 20. prosince 2010
Den vzniku členství: 17. prosince 2010
Člen představenstva:
Ing. PETR KOLMAN, dat. nar. 20. ledna 1959
Jarmily Glazarové 905/15, 434 01 Most
Den vzniku členství: 17. prosince 2010
Člen představenstva:
Dr. Ing. DAMIR DORDEVIČ, dat. nar. 6. listopadu 1966
Čsl. armády 2171/72, 434 01 Most
Údaje platné ke dni: 24. listopadu 2015 05:01
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Den vzniku členství: 3. února 2012
Člen představenstva:

Způsob jednání:

JAN POZLER, dat. nar. 5. března 1966
náměstí 17. listopadu 1234, 535 01 Přelouč
Den vzniku členství: 16. září 2013
Ve všech záležitostech zastupují společnost členové představenstva společnosti
a to tak, že za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:
JAN DIENSTL, dat. nar. 8. července 1970
Svojsíkova 2668/18, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 19. března 2013
Den vzniku členství: 19. března 2013
Člen dozorčí rady:
LUBOŠ DUBNIČKA, dat. nar. 6. prosince 1955
Čsl. armády 2109/66, 434 01 Most
Den vzniku členství: 19. března 2013
Člen dozorčí rady:
JAROMÍR FRANTA, dat. nar. 31. března 1967
č.p. 90, 431 21 Boleboř
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
Akcie:

Základní kapitál:

100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000
000,- Kč
Akcie znějící na jméno lze převést pouze se souhlasem představenstva
společnosti. Takový souhlas představenstva společnosti se však nevyžaduje,
jde-li o převod akcií na jiného akcionáře společnosti.
500 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Společnost Litvínovská uhelná a.s. vznikla jako nová nástupnická společnost
v důsledku rozdělení společnosti Mostecká uhelná a.s., IČ 272 61 824, se sídlem
Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, a to odštěpením se založením nových
nástupcnických společností, přičemž na ni přešla část jmění rozdělované
společnosti Mostecká uhelná a.s. uvedená v projektu rozdělení. Další
nástupnickou společností je Vršanská uhelná a.s., IČ 286 78 010, se sídlem
Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67.
Počet členů statutárního orgánu: 4
Počet členů dozorčí rady: 3
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka, a. s., IČO:
000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, bylo
na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu, uzavřené dne 9.
prosince 2014 mezi zástavním věřitelem a společností Severní energetická a.s.,
zřízeno dne 9. prosince 2014 vkladem do Rejstříku zástav zástavní právo k
obchodnímu závodu společnosti Severní energetická a.s., včetně všeho
příslušenství. Zástavní právo bylo zřízeno k zajištění veškerých dluhů, které mají
být uhrazeny zástavnímu věřiteli společností Severní energetická a.s. na základě
Finančních dokumentů (jak jsou definovány v zástavní smlouvě) nebo v
souvislosti s nimi, ať již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné s
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tím, že tyto dluhy musí vzniknout (pokud již neexistují) nejpozději k 9. prosinci
2022, a maximální celková výše jistiny těchto dluhů nepřekročí 10.000.000.000,Kč.
Na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu byl ve prospěch
zástavního věřitele Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se
sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, dne 9. prosince 2014
zřízen zákaz zřízení dalšího zástavního práva k obchodnímu závodu společnosti
Severní energetická a.s., který společnost Severní energetickou a.s. zavazuje
dotud, dokud nevznikne povinnost zástavního věřitele požádat o výmaz
zástavního práva z Rejstříku zástav podle článku 3.3 (Výmaz zástavního práva)
zástavní smlouvy, nejdéle však do 9. prosince 2022.
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1890

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

16. února 1999
B 1890 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
GEMEC - UNION a.s.
č.p. 187, 542 13 Jívka
259 16 581
Akciová společnost
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Zednictví
Kovoobráběčství
Zámečnictví
Opravy silničních vozidel
Zpracování kamene
Opravy ostatních dopravních prostředků
Přípravné práce pro stavby
Zprostředkování služeb
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Zprostředkování obchodu
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Ubytovací služby
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Hornická činnost
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s
výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv
ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
Silniční motorová doprava nákladní
Činnost prováděná hornickým způsobem jakož i projektování
objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností
Výroba kovových kontrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů
Testování, měření a analýza
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví,
stojírenství, hornické činnosti a činnosti hornickým způsobem
Provádění staveb, jejich změn a odstranění
Rostlinná výroba
včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub,
okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické
a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na
základě jinéo právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků.
Geologické práce
projektová činnost ve výstavbě
Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
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Statutární orgán představenstvo:
Předseda
představenstva:
Ing. ZDENĚK ADAMEC, PhD., dat. nar. 22. prosince 1954
č.p. 1, 792 01 Razová
Den vzniku funkce: 3. listopadu 2014
Den vzniku členství: 3. listopadu 2014
Místopředseda
představenstva:
Ing. ALEXANDER ŘEHÁK, dat. nar. 27. listopadu 1966
Chelčického 1093, 542 32 Úpice
Den vzniku funkce: 18. března 2014
Den vzniku členství: 18. března 2014
Člen představenstva:
ZDENĚK ADAMEC, dat. nar. 26. ledna 1979
Podolská 761/112, Podolí, 147 00 Praha 4
Den vzniku členství: 18. března 2014
Člen představenstva:
Ing. MILAN ČAPEK, dat. nar. 6. července 1973
Podléšková 2052/63, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Den vzniku členství: 3. listopadu 2014
Člen představenstva:

Počet členů:
Způsob jednání:

Mgr. MICHAL RAJCHL, PhD, dat. nar. 2. října 1974
Mníšecká 579, 252 30 Řevnice
Den vzniku členství: 3. listopadu 2014
5
Jménem společnosti je oprávněn jednat navenek a zavazovat společnost každý
člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k
vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojuje svůj podpis člen
představenstva.

Prokura:
Mgr. BOHUSLAVA RAJCHLOVÁ, dat. nar. 14. července 1953
Žlebská 1619, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Způsob jednání za prokuru:
Prokurista podepisuje za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí
dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:
MARTIN SEIDL, dat. nar. 12. září 1964
č.p. 190, 549 36 Stárkov
Den vzniku členství: 25. června 2013
Člen dozorčí rady:
JAROSLAV VOTOČEK, dat. nar. 7. června 1969
Mírová 349, 542 01 Žacléř
Den vzniku členství: 23. června 2015
Člen dozorčí rady:
Ing. KAREL NOVOTNÝ, dat. nar. 29. května 1956
Slévárenská 604, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
Den vzniku členství: 23. června 2015
Akcie:
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Základní kapitál:

64 988 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
64 988 000,- Kč
Splaceno: 100%

Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
Obchodní firma:
GEMEC - UNION a.s., odštěpný závod, Ostrava
Sídlo:
Ostrava 1, Poděbradova 35
Předmět podnikání:
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Zednictví
Zámečnictví
Zpracování kamene
Přípravné práce pro stavby
Zprostředkování služeb
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Zprostředkování obchodu
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Hornická činnost
Silniční motorová doprava nákladní
Činnost prováděná hornickým způsobem jakož i projektování objektů
a zařízení, které jsou součástí těchto činností
Vedoucí odštěpného
závodu:
Bc. ALEŠ ŘEZNÍČEK, dat. nar. 28. listopadu 1981
Boleslavova 712/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 386

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

30. dubna 1992
B 386 vedená u Krajského soudu v Ostravě
UNIGEO a.s.
Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava
451 92 260
Akciová společnost
Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve
smyslu ust. § 2 písm. a),b),c),d),e),f),g) a ust. § 3 písm.
a),b),c),d),e),f),g),h),i), zák. ČNR č. 440/1992 Sb. spočívající
v projekci, realizaci a kontrole této činnosti
Provádění technické a finanční kontroly útlumových programů v
hornictví ČR včetně kontroly plnění jejich sociálních částí
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Geologické práce
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Silniční motorová doprava nákladní
Výkon zeměměřičských činností
Výroba plynu
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán představenstvo:
předseda
představenstva:
JAN VEVERKA, dat. nar. 26. dubna 1976
Úvoz 229/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 29. září 2014
Den vzniku členství: 29. září 2014
člen představenstva:
IRENA VALENTOVÁ, dat. nar. 15. července 1961
Dvorecká 788/26, Podolí, 147 00 Praha 4
Den vzniku členství: 29. září 2014
člen představenstva:

Způsob jednání:
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

Ing. JAN BOSÁK, dat. nar. 13. března 1980
Nebušická 128, Nebušice, 164 00 Praha 6
Den vzniku členství: 14. září 2015
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

Ing. MIROSLAV ZÁMEČNÍK, dat. nar. 24. února 1962
Za Kovářským rybníkem 270, Šeberov, 149 00 Praha 4
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Den vzniku funkce: 29. září 2014
Den vzniku členství: 29. září 2014
člen dozorčí rady:
Prof. Ing. MICHAL MEJSTŘÍK, CSc., dat. nar. 6. června 1952
Krajníkova 107, 252 29 Dobřichovice
Den vzniku členství: 29. září 2014
člen dozorčí rady:
PAVEL PÁRAL, dat. nar. 27. července 1962
Úvoz 229/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku členství: 29. září 2014
Jediný akcionář:
TOUZIMSKY KAPITAL AG
8006 Zürich, Scheuchzerstrasse 17, Švýcarská konfederace
Registrační číslo: CHE-485.049.235, CH-020.3.036.696-5
Akcie:

Základní kapitál:

85 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1
000,- Kč
85 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Způsob založení:
Akciová společnost byla založena dle § 172 zák.č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond
národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého
náměstí 32.
Den vzniku:
1.5.1992
Rozsah splacení základního jmění:
Základní jmění společnosti je splaceno v plné výši.
Společnost UNIGEO a.s. byla rozdělena odštěpením se založením nové
společnosti KOORDITA, a.s., se sídlem Ostrava, Hrabová, Místecká 329/258,
PSČ 720 00, identifikační číslo: 278 21 650, na kterou přešla odštěpená část
jmění rozdělované společnosti UNIGEO a.s. specifikovaná v projektu rozdělení
odštěpením se založením nové společnosti.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 3
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost UNIGEO a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikající
společnosti Touzimsky Geo, a.s. se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00
Ostrava, IČ: 03568318
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