
Číslo smlouvy objednatele: BSMV/93-5/2022
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Bytová správa Ministerstva
Sídlo l adresa:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Objednatel")

a

BROS BAU s.r.o.
Sídlo l adresa:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Společnost je zapsána

tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Zhotovitel")

vnitra, s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Ing. Jiřím Stunou, ředitelem
657 37 393
CZ 657 37 393

Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha g - Hrdlořezy
Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem
274 13 063
CZ 27413063

v OR Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 111571 dne 13.1.2006
739 045 240

ČI. 1 - Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v dohodnuté kvalitě
a terminu na své náklady a odpovědnost dílo - ,,Petřiny - oprava bytové jednotky č.
514, 804 a 1013" (dále jen ,,Dílo") v rozsahu naceněném v položkovém rozpočtu ze
dne 4.8.2022, který je uveden v přIloze č. 1, která tvoří nedIlnou součást této
smlouvy, a tomu odpovídajÍcÍ závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení
Díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
1.2. Zhotovitel prohlašuje, že v položkovém rozpočtu jsou naceněny všechny práce
včetně potřebného materiálu k provedeni celého díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že
se seznámil s místem plněni a rozsahem Díla přímo v místě plnění.



ČI. 2. - Místo a termín provedení díla

2.1. Místem plnění Díla je ubytovna Objednatele na adrese Na Petřinách 392/72,
Praha 6 - Ve|es|avín.

2.2. Termín ukončeni: 16.9.2022.

Práce bude prováděna v pracovní dny v době od 7:30 do 17:00.

ČI. 3. - Cena díla a způsob úhrad'y

3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

cena celkem bez DPH 227.097,- KČ,
(slovy: dvěstědvacetsedmtisicdevadesátsedm korun českých).

DPH 15 % 34.064,55 Kč.

Cena celkem včetně DPH 261.161,55 Kč
(s|ovy:dvěstěšedesátjedentisÍcstošedesátjedna korun českých a 55haléřů).

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla.

3.2. Celková cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktury - daňového
dokladu vystaveného Zhotovitelem se splatnosti minimálně 14 dní. Faktura bude
vystavena na základě protokolu o předáni a převzetí Díla bez vad a nedodělků
podepsaného oběma stranami.

3.3. Objednatel připouští překročeni ceny oproti ceně sjednané touto smlouvou
pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, a to za předpokladu,
že se po uzavření této smlouvy v průběhu plnění Díla vyskytnou okolnosti, které
nemohly být předpokládány a mají současně objektivní a prokazatelný vliv
na zvýšení nákladů Zhotovitele na provedení Díla.

3.4. Při nedodrženi terminu úhrady dle odst. 3.2. může Zhotovitel požadovat úrok
z prodlenI ve výši 0,5% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i jen započatý den,
o který je Objednatel v prodlení se zaplacením.

3.5. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu dokončeni Díla
a jeho předáni zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny
Díla včetně DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno
právo Objednatele na náhradu škody.

3.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady na spotřebovanou elektrickou energii
a vodu odebrané stavbou.

3.7. Objednatel po podepsání protokolu o předání a převzetí Díla bez vad
a nedodělků vystaví fakturu za spotřebovanou energii. Tato faktura bude vystavena
na základě podružných měřičů energií a bude mít splatnost 14 dnů.



ČI. 4 - Způsob provádění díla

4.1. Zhotovitel prostřednictvím pověřeného pracovníka povede stavební deník
a u tohoto pracovníka bude také uložen. jmenovaný bude do stavebního deníku
zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné prováděni Díla.

4.2. Za Objednatele je oprávněný do deníku nahlížet a zapisovat do něj jeho
pověřený zástupce.

4.3. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat
zápisem do deníku nejpozději do 3 pracovních dnů od upozornění o provedeni
zápisu do deníku, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O zápisech
do stavebního deníku bude Zhotovitel informovat objednatele telefonicky nebo
e-mailem.

4.4. Je nepřípustné v deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé listy.

4.5. Vedení deníku konči dnem odstraněni poslední vady oznámené (reklamované)
v zápise o předání a převzetí Díla.

4.6. Případné rozpory budou ve lhůtě dvou pracovních dnů řešit osoby oprávněné
jednat za smluvní strany.

4.7. Objednatel se zavazuje, že zabezpečí Zhotoviteli po celou dobu provádění Díla
připojení na el. energie 220 V a vodu.

4.8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit podružné měřeni vlastního odběru
elektrické energie a vody.

4.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zajistit ochranu majetku Objednatele
před zničením nebo poškozením.

4.10. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat předpisy na úseku BOZP
a požární ochrany v souladu s platnými právními předpisy. Za bezpečnost práce
na pracovišti odpovídá Zhotovitel, který příslušné pracoviště převzal k provádění
Díla.

4.11. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi po celou dobu prováděni
Díla.

4.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá hygieničko- epidemiologická nařízenI
a opatřeni vyhlášená v souvislosti s hrozbou onemocnění COVID-19 způsobenou
koronavirem SARS-COV-2. Dále je zhotovitel povinen dodržovat opatření, přijatá
objednatelem. V případě, že objednatel zjisti porušení uvedené povinnosti, je
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- KČ za
každé porušení povinnosti.

ČI. 5. - Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škod'y

5.1. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem zaplaceni sjednané
ceny Díla.

5.2. Nebezpečí škody na celém Díle nese Zhotovitel až do doby převzetí Díla
Objednatelem.



5.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho
činností na majetku Objednatele, a to v rozsahu minimálně 5 000 000,- KČ (slovy:
pětimilionůkorun českých). pojistná smlouva je sjednána u Allianz pojišt'ovna a.s. pod
č. 503 538 070 na dobu neurčitou a Zhotovitel se zavazuje kdykoli ji na vyžádání
doložit Objednateli.

ČI. 6. - Záruční doba

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí.

6.2. Objednatel je povinen Dílo prohlédnout v době jeho předáni.

6.3. Zhotovitel přijímá záruku za jakost Díla v trvání 48 měsíců ode dne předání
a převzetí celého Díla Objednatelem.

6.4. Na vestavěné vybavení a průmyslové výrobky platí záruční lhůty, stanovené
záručními listy výrobců vybavení a průmyslových výrobků.

6.5. Zhotovitel neodpovídá za ty vady Díla, na které Objednatele upozornil
a Objednatel přesto trval na původním provedeni.

6.6. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit
reklamované vady ve lhůtě 14 dnů od přijetí reklamace od Objednatele, pokud
se s Objednatelem nedohodne jinak.

ČI. 7. - Zastupováni

Během provádění Díla v rozsahu této smlouvy zastupuje

ČI. 8. - Závěrečná ustanoveni

8.1. Veškeré změny nebo doplněni této smlouvy mohou být provedeny pouze
písemným dodatkem odsouhlaseným a podepsaným smluvními stranami.
8.2. Podmínkou provádění Díla je dodrženi zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržení všech
ekologických podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona a příslušných právních předpisů.
8.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží dvě vyhotoveni.
8.4. Právní vztahy smluvních stran z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ a jí neupravené se řIdí



příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
8.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.
8.7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jsou:
přiloha č. 1 - položkový rozpočet ze dne 4.8.2022,
příloha č. 2 - výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele,
příloha č. 3 - výpis z živnostenského rejstříku Zhotovitele.

Smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a
svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ji neuzavírá v tisni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašujI, že se seznámily s obsahem
této smlouvy a jejich přIloh a s obsahem souhlasI, na důkaz čehož připojují své
vlastnoručnI podpisy.

V Praze dne: V Praze dne: 16.8.2022

za Objednatele:
Ing. Jiří Stuna, ředitel

za Zhotovitele:
Ing. Vladimír Stránský, jednatel



Název: Petřiny - oprava bytové jednotky č. 1013, 804 a 514
č.j.: BSMV/93-4/2022
Místo: Rodinná ubytovna Petřiny, Na Petřinách 392/72, Praha 6

Ubytovací jednotka č. 1013
č. zkrácený popis Množství M.j. jednotková cena Cena celkem

Stěny a stropy
1 Oškrábání malby stěn (lokální) 20,00 m2 30,00 KČ 600,00 KČ
2 OŠkrábání malby stropů (lokální) 15,00 m2 30,00 KČ 450,00 KČ
3 Penetrace + sadrová omítka stěn, dodávka a montáž 20,00 m2 220,00 KČ 4 400,00 KČ
4 Penetrace + sádrová omítka stropů, dodávka a montáž 15,00 m2 270,00 KČ 4 050,00 KČ
5 Malba primalex plus, dvě vrstvy, dodávka a montáž 150,00 m2 54,00 KČ 8 100,00 KČ

Topná soustava
6 Nátěr radiátorů, litinové, žebrové - 14 Článků, dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáŽ 1 ks 672,00 KČ 672,00 KČ
7 Nátěr radiátorů, litinové, žebrové - 9 Článků , dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáŽ 1 ks 432,00 KČ 432,00 KČ
8 Nátěr ÚT stoupaček, dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 11,00 m 50,00 KČ 550,00 KČ

Lodžie
9 Opravy stěn a stropu - oškrábání, tmeleni, venkovní malba bílá - 1 vrstva 20,00 m2 230,00 KČ 4 600,00 KČ

Dveře a zárubně
10 Natření zárubní 80 cm, dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 2 ks 540,00 KČ 1 080,00 KČ
11 Natření zárubni 60 cm, dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 2 ks 540,00 KČ 1 080,00 KČ
12 Natření zárubní 80 cm, dvě vrstvy - černá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 1 ks 540,00 KČ 540,00 KČ

Ostatní
13 Znovu přidělaní rámu okna v horní části (odstranit starou pěnu, znovu zapěnit a ukotvit) 6 m 250,00 KČ 1 500,00 KČ
14 Výměna těsnění plastových oken 40,00 m 204,00 KČ 8 160,00 KČ

Celkem ubytovací jednotka č. 1013 bez DPH 36 214,00 Kč

Ubytovací jednotka č. 80'4
č. Zkrácený popis Množství M.j. jednotková cena Cena celkem

Lodžie
1 Lokálni opravy stěn a stropu - oškrábání, tmelení, venkovní malba bílá - 1 vrstva 20 m2 230,00 KČ 4 600,00 KČ

Dveře a zárubně
2 Natření zarubni 80 cm, dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 1 ks 540,00 KČ 540,00 KČ
3 Natření zarubní 60 cm, dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 1 ks 540,00 KČ 540,00 KČ
4 Natřeni zarubní 80 cm, dvě vrstvy - černá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 1 ks 540,00 KČ 540,00 KČ

Celkem ubytovací jednotka č. 804 bez dph 6 220,00 Kč

Ubytovací jednotka č. 514
č Zkrácený popis Množství M.j. jednotková cena

Podlaha
Cena celkem



1 Demontáž podlahové krytiny - lino 36,00 m2 38,00 KČ 1 368,00 KČ
2 Vyrovnávací stěrka 36,00 m2 320,00 KČ 11520,00 KČ
3 Broušení samonivelační stěrky 36,00 m2 48,00 KČ 1 728,00 KČ
4 Pokládka PVC podlahy včetně PVC lišt, dodávka a montáž 36,00 m2 736,00 KČ 26 496,00 KČ
5 Přechodové lišty 4 ks 304,00 KČ 1 216,00 KČ

Stěny a stropy, komplet celá BJ
6 Oškrábání malby stěn 110,00 m2 30,00 KČ 3 300,00 KČ
7 Oškrábání malby stropů 40,00 m2 30,00 KČ 1 200,00 KČ
8 Odsekánívnitřních obkladu stěn 16,00 m2 100,00 KČ 1 600,00 KČ
9 Otlučení vnitřních omítek v rosahu do 100% 16,00 m2 100,00 KČ 1 600,00 KČ
10 Omítka vnitřní jádro, dodávka a montáž 16,00 m2 390,00 KČ 6 240,00 KČ
11 Obklad stěn 20 x 25 cm, dodávka a montáž 16,00 m2 990,00 KČ 15 840,00 KČ
12 Penetrace + štuková omítka stěn, dodávka a montáž 110,00 m2 200,00 KČ 22 000,00 KČ
13 Penetrace + Štuková omítka stropů, dodávka a montáž 40,00 m2 250,00 KČ 10 000,00 KČ
14 Malba primalex plus, dvě vrstvy, dodávka a montáž 150,00 m2 54,00 KČ 8 100,00 KČ

Sociainí zařízeni
15 Demontáž vany 1200 mm včetně přIslušenstň 1 ks 500,00 KČ 500,00 KČ
16 Demontáž umyvadla 60 cm 1 ks 120,00 KČ 120,00 KČ
17 Demontáž dvířek do instalační šachty 1 ks 150,00 KČ 150,00 KČ
18 Demontáž vodovodní baterie 2 ks 90,00 KČ 180,00 KČ
19 Demontáž rohového ventilu l ks 60,00 KČ 60,00 KČ
20 Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou 1200 mm, dodávka a montáž 1 ks 4 651,00 KČ 4 651,00 KČ
21 Dvířka z plastu 30 x 30 cm, dodávka a montáž 1 ks 455,00 KČ 455,00 KČ
22 Umyvadlo 45 cm včetně příslušensM, dodávka a montáž 1 ks 1 456,00 KČ 1 456,00 KČ
23 Vanová baterie včetně příslušenství, dodávka a montáž 1 ks 1 300,00 KČ 1 300,00 KČ
24 Baterie umyvadlová, dodávka a montáž 1 ks 858,00 KČ 858,00 KČ
25 Dvířka do instalační šachty 60 x 60 cm, plechová bílá hladká, dodávka a montáž 1 ks 1 600,00 KČ 1 600,00 KČ
26 Demontáž a nasledná montáž wc 1 ks 690,00 KČ 690,00 KČ
27 Ventil rohový klasický, dodavká a montáž 4 ks 260,00 KČ 1 040,00 KČ
28 Ventil rohový kombinovaný, dodávka a montáž 1 ks 420,00 KČ 420,00 KČ
29 Ventil rohový pračkový, dodávka a montáž 1 ks 300,00 KČ 300,00 KČ

Dveře a zárubně
30 Natření zarubní 80 cm, dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 2 ks 540,00 KČ 1 080,00 KČ
31 Natřeni zarubní 60 cm, dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 2 ks 540,00 KČ 1 080,00 KČ
32 Natření zarubní 80 cm, dvě vrstvy - černá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 1 ks 540,00 KČ 540,00 KČ
33 Interierové dveře 80, 1/2 sklo mlečné včetně kování, dodávka a montáž 2 ks 2 749,00 KČ 5 498,00 KČ
34 Interierové dveře 60, plné včetně kováni, dodávka a montáž 2 ks 1 897,00 KČ 3 794,00 KČ

Topná soustava
35 Nátěr radiátirů, litinové, žebrové - 14 článků , dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 1 ks 672,00 KČ 672,00 KČ
36 Nátěr radiátirů, litinové, žebrové - 6 článků , dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 1 ks 288,00 KČ 288,00 KČ
37 Nátěr ÚT stoupaček, dvě vrstvy - bílá, úprava povrchu před nátěrem, dodávka a montáž 11,00 m 50,00 KČ 550,00 KČ



Elektroinstalace
38 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč. prostředí, demontáž, dodávka a montáž 1 ks 285,00 KČ 285,00 KČ
39 SpÍnač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč. prostředí demontáž, dodávka a montáž 4 ks 234,00 KČ 936,00 KČ
40 Dvojzásuvka, demontáž, dodávka a montáž 5 ks 286,00 KČ 1 430,00 KČ
41 jed noduchá zásuvka, demontáž, dodávka a montáž 2 ks 261,00 KČ 522,00 KČ
42 Stropní světlo led, demontáž, dodávka a montáž 3 ks 923,00 KČ 2 769,00 KČ
43 Nástěnné světlo led, demontáž, dodávka a montáž 2 ks 990,00 KČ 1 980,00 KČ
44 Podlinkové světlo led 60 cm, dodávka a montáž 1 ks 1 175,00 KČ 1 175,00 KČ
45 lnstalačnÍ krabičky zásuvky, vypínače, demontáž, dodávka a montáž 12 ks 170,00 KČ 2 040,00 KČ
46 Přesun vypínače a zásuvek do bežného stavu případné doplněni kabelu lOm (pokoj, kuchyň) 1 ks 3 600,00 KČ 3 600,00 KČ
47 Kontrola rozvodu a rozvodné skříně 1 ks 1 000,00 KČ 1 000,00 KČ

Lodžie
48 Lokální opravy stěn a stropu - oškrábání, tmelení, venkovní malba bílá - 1 vrstva 20 m2 230,00 KČ 4 600,00 KČ

Ostatní
49 Rozvody vody, demontáž a montáž, DN20 včetně přislušenství + voda pro pračku pod vanou 4,00 m 600,00 KČ 2 400,00 KČ
50 Odpadní potrubí dodávka a montáž DN50-40+ pro pračku 2,50 m 800,00 KČ 2 000,00 KČ
51 Demontáž kuchyně pIechová 2,1 m, regály v kumbálu 1,00 ks 550,00 KČ 550,00 KČ
52 Demontáž konzole u stropu 8 x 0,1 m 1 ks 480,00 KČ 480,00 KČ

Celkem ubytovací jednotka č. 514 bez DPH 161 463,00 Kč

Mimostaveništní doprava materiálu a zaměstnanců na stavbu 1 kplt. 10 000,00 KČ 10 000,00 KČ
Přesun hmot v rámci stavby 1 kplt. 8 000,00 KČ 8 000,00 KČ
Likvidace odpadu na skládku vC. poplatku za skládku 1 kplt. 5 200,00 KČ 5 200,00 KČ

Celkem 3 UJ bez DPH 227 097,00 KČ
15% DPH 34 064,55 Kč
Celkem 3 UJ vC. DPH 261161,55 KČ

Dodavatel: BROS BAU s.r.o., Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy Datum: 04.08.2022

Podpis:
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výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 111571

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právni forma:
Předmět podnikáni:

13. ledna 2006
C 111571vedená u Městského soudu v Praze
BROS BAU s.r.o.
Praha 9 - Hrdlořezy, Hrdlořezská 32/3, PSČ 19000
274 13 063
Společnost s ručením omezeným

Statutární orgán:
jednatel:

jednatel:

jednatel:

Způsob jednání:
Společníci:

Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Společník:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňováni
projektová činnost ve výstavbě
výroba, obchod a služby neuvedené v přIlohách 1 až 3 živnostenského zákona

Ing. MIROSLAV ONDŘEJ, dat. nar. 18. září 1960
Dolákova 528/34, Bohnice, 181 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 13. ledna 2006

Ing. RUDOLF MEISSNER, dat. nar. 8. září 1958
Na mokřině 2205/27, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 13. ledna 2006

Ing. VLADIMÍR STRÁNSKÝ, dat. nar. 28. února 1959
ježovská 121/3, Motol, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 13. ledna 2006
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Ing. MIROSLAV ONDŘEJ, dat. nar. 18. září 1960
Dolákova 528/34, Bohnice, 181 00 Praha 8

Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25%
Druh podIlu: základni

Ing. RUDOLF MEISSNER, dat. nar. 8. záři 1958
Na mokřině 2205/27, Žižkov, 130 00 Praha 3

Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25%
Druh podIlu: základní

Ing. VLADIMÍR STRÁNSKÝ, dat. nar. 28. února 1959
ježovská 121/3, Motol, 150 00 Praha 5

Podíl:

Základni kapitál:

Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podÍ|u: základní

200 000,- Kč

Údaje platné ke dni: 4. srpna 2022 03:48 1/2



oddíl C, vložka 111571

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 3
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.

_ _5 zákona Č.,90/20.12 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 4. srpna 2022 03:48 2/2
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Č. j.: ŽO/U 1055/2006/CEH

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Úřad městské části, oclbor živnostenský

180 49 PRAHA 9, Sokolovská 324/14

, Ev. č.: 310009-508273264Žiunostenský list
vydaný právnické osobě

:

se na základě oznámení změny
\

- doplnění identifjk"ačliího čísla

ze dne 06.02.2006 l'

dle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živľ1ostel)skén1 podnikání (živnostenský zákon), ve znění
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'i;

pozdějších předpisů, mění takto:
" F

fobchodĹj firina: BROS BAU s.t:o.
,

Ideniifikačni číslo: 27413063

Sídlo: Hrdlořezská -32/3 , ,Ĺ
190 00,Pralia 9 :'\Hrdlořezy ,' É'

Předmět podnilcání: Pi'ovádění staveb, jejich změn a'bcistraňováäí\
- \

r

Živnostenský list se vydává na d9bu i]eurčitoll.
, . l

Den vzniku živnostenského opráÍ'ňění: Ú.01.2006 \,
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