ÚŘAD RADY

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

pro rozhlasové a televizní vysílání

Skřetova 44/6

Jednoznačný identifikátor

121 00 Praha 2

DOŠLO DNE:

1 8 -JO"

JEL
2017

Číslo jednací . M M . ,

V Praze dne 17. 10. 2017

Žádost o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci
dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Společnost Rádio Dobrý den, spol. s r.o., se sídlem Papírová 537, Liberec II-Nové Město, 460 01
Liberec, IČO: 602 79 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, v oddílu C, vložce číslo 6568, provozovatel rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů na základě Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Sp.zn./ldent.:
2013/676/zab,

č.j.: zab/2836/2014,

ze

dne

22.7.2014,

sp.

zn./Ident:

2014/75/zab, č.j.:

RRTV/651/2015-CUN, ze dne 16.12.2014, obě o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
s označením programu Rock Rádio a sp. zn./Ident.: 2006/1019/zab/KAL čj.:mal/2918/08, ze dne 26.
března 2008, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s označením programu Hitrádio
FM,

žádá

tímto Radu pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 21 odst. 1

písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), o souhlas s převodem
podílů, a to s převodem podílu společníka Pavla Michala, dat. nar. 8. října 1959, bytem č.p. 340, 468
11 Janov nad Nisou, ve společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o., o velikosti 25 %, odpovídajícího
splacenému vkladu ve výši 350.000,- Kč do základního kapitálu společnosti, a s převodem podílu
společníka Tomáše Hasila, dat. nar. 1. října 1961, bytem Tomanova 803/6, Liberec XIV-Ruprechtice,
460 14 Liberec, ve společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o., o velikosti 25 %, odpovídajícího
splacenému vkladu ve výši 350.000,- Kč do základního kapitálu společnosti, na společníka společnost
MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČO: 26765586.
Plánovaným převodem podílů nedojde ke změně výše základního kapitálu, ale pouze ke změně
způsobu rozdělení hlasovacích práv jednotlivých společníků, vkladů jednotlivých společníků, výše
jejich podílů a v důsledku toho společenské smlouvy společnosti.

Po výše uvedeném převodu podílu pana Pavla Michala o velikosti 25 % a podílu pana Tomáše Hasila
o velikosti 25%, bude struktura vkladů společníků, jejich podílů a hlasovacích práv ve společnosti
Rádio Dobrý den, spol. s r.o. následující:
Společníci:
MEDIA B O H E M I A a.s.
IČO: 26765586
se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00
vklad: 1.400.000,- Kč
podíl: 100 %
počet hlasů: 1 400

Společnost Rádio Dobrý den, spol. s r.o. dále žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení
souhlasu se změnou její společenské smlouvy spočívající v přijetí jejího nového úplného znění, které
by odráželo výše uvedenou změnu ve struktuře společníků společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o.
(čl. 3 a čl. 6 společenské smlouvy). Návrh nového úplného znění společenské smlouvy společnosti
Rádio Dobrý den, spol. s r.o. je přílohou této žádosti.
Plánovaný převod podílů se nikterak nepromítne v základní programové specifikaci žadatele, ani
nedojde k omezení plurality informací podle § 55 a § 56 zákona. Plánovaný převod podílů je také
v souladu

s ust.

§

21

odst.

6

věty

třetí

zákona,

a to že osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence,
musí

být

zachován

alespoň

66

% podíl nebo 66

%

hlasovacích

práv po

dobu 5 let

od udělení licence.

S pozdravem

~)

_

y

Rádio Dobrý den, spol. s r.o.
PhDr. Michal Sroka, jednatel
Přílohy: výpis z obchodního rejstříku žadatele
výpis z obchodního rejstříku MEDIA BOHEMIA a.s.
návrh nového úplného znění společenské smlouvy společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ SPOLEČENSKÉ SMLOUVY
obchodní společnosti
Rádio Dobrý den, spol. s r.o.

§1
Obchodní firma a doba trvání společnosti
Obchodní firma společnosti zní: Rádio Dobrý den, spol. s r.o.
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

§2
Sídlo společnosti
Sídlo společnosti je: Liberec
§3
Společníci
Jediným společníkem obchodní společnosti j e :
společnost M E D I A B O H E M I A a.s.,
Koperníkova 794/6, P S Č 120 00

IČO:

267

65 586,

se

sídlem

Praha

2,

§4
Předmět podnikání
v

Předmět podnikání společnosti je:
• provozování rozhlasového vysílání;
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
§5

Základní kapitál
Základní kapitál činí: 1.400.000,- K č (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), který
je tvořen peněžitými vklady.
§6
Vklad společníků
Vklady společníka činí:
M E D I A B O H E M I A a.s., IČO: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120
00
1.400.000,-Kč;
§7
Orgány společnosti jsou:
a) valná hromada
b) jednatelé

§8
Valná hromada
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jejímž prostřednictvím společníci
vykonávají svá práva týkající se řízení a kontroly společnosti.
Do působnosti valné hromady patří:
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 jednatele, případně dozorčí rady, byla-li zřízena,
d) volba a odvolání likvidátora,
e) schvalování 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,
i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu
v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
j ) schválení smlouvy o tichém společenství,
k) schválení finanční asistence,
1) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem,
n) uzavírání úvěrových smluv s objemem úvěru přesahujícím částku 200.000,- Kč
nebo k uzavírání obchodních smluv s objemem plnění přesahujícím 200.000,- Kč
v jednotlivém obchodním případě,
o) udělování souhlasu dle § 9 odst. 3 této smlouvy,
p) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská
smlouva.
Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti
jiných orgánů společnosti.
Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň tři
čtvrtiny všech hlasů všech společníků.
Společníci mají na všech každých 1.000,- Kč svého vkladu jeden hlas při hlasování na
valné hromadě.
Hlasování na valné hromadě probíhá zdvižením ruky v okamžiku, kdy předseda valné
hromady vyzve společníky k hlasování (aklamací).
Pro přijetí usnesení valné hromady je třeba tří Čtvrtin hlasů všech společníků.
Valná hromada j e svolávána nejméně lkrát v roce. Valnou hromadu svolá jednatel
společnosti, a pokud odmítne valnou hromadu svolat, svolá j i kdokoliv ze společníků,
b y ť není jednatelem.
Valná hromada je svolána nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání, a to
písemnou pozvánkou, doručenou společníkům osobně, prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb (poštou) doporučené, nebo e-mailem na e-mailovou adresu
společníků uvedenou za tímto účelem v seznamu společníků. Pozvánka zaslaná e-

10)

11)

mailem je považována za doručenou dnem, kdy společník zašle potvrzující e-mail o
doručení pozvánky. Pozvánka musí obsahovat program j e d n á n í a návrh usnesení valné
hromady.
Rozhodnutí valné hromady je m o ž n o přijmout také m i m o valnou hromadu „rozhodování per rollam". V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou
hromadu návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu společníků. N á v r h
rozhodnutí obsahuje také lhůtu pro doručení vyjádření společníka v délce 15 dnů (pro
začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi) a podklady potřebné
pro jeho přijetí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno
veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné
hromady, j e h o ž se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.
Jednatelé se vždy účastní valné hromady.
§9
Jednatelé

1)
2)
3)

Společnost zastupují jednatelé. Společnost m á dva jednatele. Každý z jednatelů j e
oprávněn zastupovat Společnost a podepisovat se za Společnost samostatně.
Každý jednatel je statutárním orgánem společnosti.
K dále uvedeným jednatelským oprávněním vyžaduje se souhlas valné hromady:
a) zcizování nemovitostí z majetku společnosti;
b) zatěžování nemovitostí v majetku společnosti dluhy nebo věcnými či jinými
břemeny práva.
§10
Prokura

1)
2)

Prokuru uděluje jednatel.
Prokurista j e oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při podnikatelské
činnosti s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí, ledaže valná hromada
společnosti omezí prokuristova oprávnění ve větším, přesně vymezeném rozsahu.
Prokurista není oprávněn udělit další prokuru.
§11
Podíly

1)

2)

Souhrn práv a povinností a j i m odpovídající účast na společnosti představuje podíl.
Jedná se o podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva ani
povinnosti. Každý společník může mít více podílů.
Společník m ů ž e převést svůj podíl na jiného společníka. Se souhlasem valné hromady
m ů ž e společník převést svůj podíl na jinou, mimo společnost stojící osobu.
§12
Závěrečná ustanovení

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 10.10.2017 v 14:15:21.
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

——

DattnTrvzniku a zápisu: 10. března 2003
Spisová značka:
B 8140 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
MEDIA BOHEMIA a.s.
Sídlo:
Praha 2, Kopemíkova 794/6, PSČ 12000
Identifikační číslo:
267 65 586
Právní forma:
Předmět podnikání:

Akciová společnost

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování
jiných než základních služeb spojených s pronájmem
reklamní činnost a marketing
realitní činnost
správa a údržba nemovitostí
pronájem a půjčování věcí movitých
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zprostředkování obchodu
zprostředkování služeb
vydavatelské a nakladatelské činnosti
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
agenturní činnost v oblasti kultury a umění
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě
provozování rozhlasového vysílání
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
DANIEL SEDLÁČEK, dat. nar. 29. ledna 1970
Sojkovská 735/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 4. září 2017
Den vzniku členství: 31. srpna 2017
člen představenstva:
JAN NEUMAN, dat. nar. 6. října 1973
Ostružinová 1966, 252 28 Černošice
Den vzniku členství: 31. srpna 2017
člen představenstva:
JUDr. JAN HUBÁČEK, dat. nar. 2 1 . srpna 1954
Mátová 264, Osnice, 252 42 Jesenice
Den vzniku členství: 31. srpna 2017
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná
Způsob jednání:
jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
JUDr. OLGA ERHARTOVÁ, dat. nar. 20. ledna 1970
Wuchterlova 1609/8, Dejvice, 160 00 Praha 6

Údaje platné ke dni: 10. října 2017 06:26
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Den vzniku členství: 7. října 2014

předseda dozorčí
rady:
DAVID KRZOK, dat. nar. 21. března 1974
Pod Hůrkou 1381, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku funkce: 21. listopadu 2016
Den vzniku členství: 21. listopadu 2016
člen dozorčí rady:
Mgr. PETR ŠŤASTNÝ, dat. nar. 7. září 1980
Láskova 1810/4, Chodov, 148 00 Praha 4
Den vzniku členství: 28. srpna 2017
Jediný akcionář:
MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED
1087 Nicosia, Esperidon Street 12,4th floor, Kyperská republika
Akcie:

Základní kapitál:

1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 218
000 000,- Kč
218 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo
v důsledku fúze sloučením jmění zanikajícíc společnosti ROZHLASOVÁ SÍŤ
SUN s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Koperníkova 6/čp. 794, PSČ 120 00,
IČ: 645 83 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 41231.
Na základě projektu fúze zpracovaného mezi společnostmi ELDORADIO s.r.o.,
se sídlem České Budějovice 1, U tří Ivů 256, okres České Budějovice, PSČ 370
01, IČ: 26019043, RÁDIO FAKTOR s.r.o., se sídlem České Budějovice, U Tří Ivů
5, PSČ 37001, IČ: 25198050, MEDIA Party spol. s r.o. (zkr. M-Party spol. s r.o.),
se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 1, IČ: 60931027, RÁDIO LIFE s.r.o.,
se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 1, PSČ 50003, IČ: 47471026, RÁDIO
METUJE, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o. nebo s.r.o.), se sídlem
Náchod, nám. T.G.M. čp. 1294, PSČ 54701, IČ: 62026607, Definitely s. r. o., se
sídlem Olomouc, Horní náměstí 8/285, PSČ 772 00, IČ: 64618595, ORION s.r.o.,
se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, V zátiší 1/810, PSČ 709 00, IČ: 18050743,
Rádio Šumava s.r.o., se sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 301 00,
IČ: 26326507, RÁDIO FM Plus Plzeň s.r.o., se sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra
21, okres Plzeň-město, PSČ 320 00, IČ: 40525694, Rádio Dragon s.r.o., se
sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 21/1282, PSČ 301 00, IČ: 18226558, Rádio
Venkow, spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 21/1282, PSČ 30100, IČ:
49622650, CITY MULTIMEDIA s.r.o., se sídlem Korunní 2465/98, 10100 Praha
10, IČ: 25614029, ESA - rádio, s.r.o., se sídlem Koperníkova 794/6,120 00,
Praha 2, IČ: 62954202, RÁDIO CRYSTAL s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem,
Stroupežnického 1422/2, PSČ 400 01, IČ: 62240030, "Rádio Děčín" s.r.o., se
sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1422/2, PSČ 40001, IČ: 62244558, R
A D I O MOST, společnost s ručením omezeným, se sídlem Ústí nad Labem,
Stroupežnického 1422/2, PSČ 40001, IČ: 18382878, North Music s.r.o., se
sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1422/2, PSČ 40001, IČ: 49098713, EN
- DAXI, s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 750, PSČ 757 01, IČ:
48397784, ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o., se sídlem Znojmo, Nám. Svobody
208/16, PSČ 66902, IČ: 26232880, jako zanikajícími společnostmi, a společností
MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČ:
Údaje platné ke dni: 10. října 2017 06:26
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26765586 jako společnosti nástupnické, došlo ve smyslu ust. § 2 a násl. zák. č.
125/2008 Sb. k realizaci fúze sloučením zanikajících společností se společností
nástupnickou.
Na nástupnickou společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2,
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČ: 26765586 přešlo v důsledku fúze sloučením
veškeré jmění zanikajících společností, včetně práv a povinností z
pracovněprávních vztahů.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., v právním postavení nástupnické
společnosti, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností
AFAB, a.s. se sídlem Cihelní 227/111, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO
25355007, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1362," M + M spol. s r.o." se
sídlem Stroupežnického 1422/2, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad
Labem, IČO 18381120, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústní nad Labem, oddíl C, vložka 373, HELLAX
spol. s r. o. se sídlem Dolní náměstí 308/18, Město, 74601 Opava, IČO
43964753, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2504, Rádio Tep a.s. se sídlem
Stroupežnického 1422/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO
64049001, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústní nad Labem, oddíl B, vložka 754, AKJO. Media s.r.o. se
sídlem České Budějovice, U Tří Ivů 5, PSČ 37001, IČO 28114621, zapsané ve
veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 180087, V plus P s.r.o. se sídlem Písek, Nábřeží 1.
máje 1935, PSČ 39701, IČO 49050435, zapsané ve veřejném rejstříku obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 3214 a Eleanes s.r.o. se sídlem Koperníkova 794/6, Vinohrady, 120 00
Praha 2, IČO 27804208, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229840.
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Veřejný rejstřík - výpisy platných
Ověřuji pod pořadovým číslem V 764/2017, že tato listina, která
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektrojji
podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně sftď
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektroni
podobě.
Ověřující osoba: VODRÁŽKOVÁ ROUBALOVÁ EVA
V Praze dne 10.10.2017

veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 17.10.2017 v 13:59:07.
MNEKM40vszPhvlAvA

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 6568

Datum vzniku a zápisu: 9. března 1994
Spisová značka:

C 6568 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma:

Rádio Dobrý den, spol. s r.o.

Sídlo:
Identifikační číslo:

Papírová 537, Liberec ll-Nové Město, 460 01 Liberec
602 79 001

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provozování rozhlasového vysílání
Statutární orgán:
Jednatel:
PAVEL MICHAL, dat. nar. 8. října 1959
č.p. 340, 468 11 Janov nad Nisou
Den vzniku funkce: 9. května 1996
jednatel:

Počet členů:

Mgr. MICHAL SROKA, dat. nar. 23. srpna 1967
Vilapark 270, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Den vzniku funkce: 28. prosince 2014
2

Způsob jednání:

Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost samostatně.

Společníci:
Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

PAVEL MICHAL, dat. nar. 8. října 1959
č.p. 340, 468 11 Janov nad Nisou
Vklad: 350 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25 %
Druh podílu: základní, bez zvláštních práv a povinností
Kmenový list: nevydán
TOMÁŠ HASIL, dat. nar. 1. října 1961
Tomanova 803/6, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
Vklad: 350 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25 %

Společník:

Podíl:

Druh podílu: základní, bez zvláštních práv a povinností
Kmenový list: nevydán
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 12000
Vklad: 700 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %
Druh podílu: základní, bez zvláštních práv a povinností
Kmenový list: nevydán
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oddíl C, vložka 6568

Základní kapitál:

1400 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
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 založením nové společnosti, který
byl schválen valnou hromadou společnosti KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o.,
IČ: 602 79 001, se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 01, dne 02.02.2011
ve znění projektu rozdělení založeného do Sbírky listin dne 30.12.2010, došlo
k odštěpení části jmění společnosti KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., které
přešlo na nově vzniklou společnost KALENDÁŘ LIBERECKA 2 spol. s r.o., se
sídlem Liberec II, Nové Město, Papírová 537, PSČ: 460 01.
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Veřejný rejstřík - výpisy platných
Ověřuji pod pořadovým číslem V-790/2017,
převedením výstupu z informačního systému
podoby do podoby listinné, skládající se z
s obsahem výstupu z informačního systému
podobě.

že tato
veřejné
2 listů,
veřejné

listina, která vznikla
správy z elektronické
se doslovně shoduje
správy v elektronické

