
Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 11222

Datum vzniku a zápisu:
30. října 2006

Spisová značka:
B 11222 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
ČSAD Střední Čechy , a.s.

Sídlo:
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, U Přístavu 811, PSČ 25001

Identifikační číslo:
276 16 347

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Silniční motorová doprava - 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. MILOSLAV STUDENOVSKÝ, dat. nar. 20. srpna 1954
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, Na Panském 1520, PSČ 25001
Den vzniku funkce: 30. října 2006
Den vzniku členství: 30. října 2006

Způsob jednání:
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. Osoby, které činí jménem společnosti písemné
úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a funkci.

Prokura:
RNDr. ŠTĚPÁN ŠEVČÍK, dat. nar. 10. července 1964
Obránců míru 1792, 252 63 Roztoky
Prokurista je oprávněn právně jednat za společnost ve všech záležitostech, k nimž dochází při provozu
obchodního závodu či pobočky, a to od okamžiku udělení prokury. Prokurista není oprávněn zcizit nebo
zatížit nemovitou věc. Prokurista je povinen vykonávat prokuru s péčí řádného hospodáře. Prokurista
se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaje označující prokuru; byla-li prokura
udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo
obchodní závod.

Dozorčí rada:
člen dorozrčí rady:

Ing. MIROSLAV DVOŘÁK, dat. nar. 8. ledna 1961
28. října 909, 277 11 Neratovice
Den vzniku členství: 24. června 2014

Akcie:
100 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč

Základní kapitál:
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5 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Společnost ČSAD SČSB, a.s. , IČ 27616347, se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, PSČ 250 01 ( RgB  11222 ) se sloučila se společnosti ČSAD Střední Čechy , spol. s.r.o., IČ 158
86 140, ( RgC 2953 )  se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, PSČ 250 01.
Na společnost ČSAD SČSB, a.s. , IČ 27616347 , se sídlem  U Přístavu 811, Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, PSČ 250 01 přešlo v důsledku fúze sloučením obchodí jmění společnosti ČSAD  Střední Čechy,
spo.. s r.o. , IČ 158 86 140, se sídlem u Přístavu 811, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PSČ 250 01.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů dozorčí rady: 1

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 6.10.2020 14:31
Údaje platné ke dni 6.10.2020 03:37
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