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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka B 11012

Datum vzniku a zápisu: 11. srpna 2015
Spisová značka: B 11012 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: AUTOCONT a.s.
Sídlo: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Identifikační číslo: 043 08 697
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení

Předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

  MICHAL TOMÁNEK, dat. nar. 19. srpna 1974
Jeseniova 500/8, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 26. září 2017
člen představenstva třídy B

Předseda
představenstva:

  MARTIN GRIGAR, dat. nar. 21. května 1962
Gen. Sochora 6213/12a, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 4. října 2017
Den vzniku členství: 26. září 2017
člen představenstva třídy A

člen představenstva:
  JAROSLAV BIOLEK, dat. nar. 18. června 1969

Chudčická 1310/8, Bystrc, 635 00 Brno
Den vzniku členství: 26. září 2017
člen představenstva třídy A

člen představenstva:
  MARTIN CHROMEC, dat. nar. 25. prosince 1980

Pod Marjánkou 1944/1b, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den vzniku členství: 26. září 2017
člen představenstva třídy B

člen představenstva:
  ONDŘEJ MATUŠTÍK, dat. nar. 18. srpna 1982

č.p. 749, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Den vzniku členství: 1. prosince 2017
člen představenstva třídy B

místopředseda
představenstva:

  Ing. MILAN SAMEŠ, dat. nar. 10. února 1968
Jiráskova 400, 294 01 Bakov nad Jizerou
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Den vzniku funkce: 1. listopadu 2018
Den vzniku členství: 1. listopadu 2018
člen představenstva třídy B

člen představenstva:
  MARTIN STEJSKAL, dat. nar. 16. dubna 1969

Havlíčkova 743, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Den vzniku členství: 1. listopadu 2018
člen představenstva třídy A

Počet členů: 7
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo. Za společnost jednají společně dva 

členové představenstva, z nichž alespoň jeden je člen představenstva třídy B 
nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva při: 
a) právním jednání vůči zaměstnancům společnosti souvisejícím s plněním 
nepřekračujícím 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých)/ročně, včetně 
uzavírání pracovních smluv, s výjimkou sjednávání odstupného nad rámec 
stanovený zákonem nebo jakýchkoliv konkurenčních doložek;
b) právním jednání týkajícím se smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního 
styku při provozu závodu společnosti s odběrateli a dodavateli, zejména smluv o 
odběru a dodávkách zboží a služeb a reklamních smluv, ze kterých nemohou 
společnosti vzniknout závazky převyšující 15.000.000,-- Kč (patnáct milionů 
korun českých) bez DPH v každém jednotlivém případě, včetně činění návrhů na 
uzavření takových smluv (nabídek) a jejich akceptace;
c) právním jednání týkajícím se účastí v zadávacích řízeních podle zvláštního 
zákona a zvláštních způsobů uzavírání smluv v rámci obchodní činnosti 
společnosti, ze kterých nemohou společnosti vzniknout závazky převyšující 
30.000.000,-- Kč (třicet milionů korun českých) bez DPH v každém jednotlivém 
případě.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  JUDr. JOSEF NOVOTNÝ, dat. nar. 30. května 1952
Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 1. prosince 2017
Den vzniku členství: 26. září 2017
člen dozorčí rady třídy A

místopředseda
dozorčí rady:

  JAROMÍR BABINEC, dat. nar. 21. října 1969
Rytířova 809/4, Kamýk, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. prosince 2017
Den vzniku členství: 26. září 2017
člen dozorčí rady třídy B

člen dozorčí rady:
  VLASTIMIL PALATA, dat. nar. 11. července 1964

Vlčická 699, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
Den vzniku členství: 26. září 2017
člen dozorčí rady třídy B

člen dozorčí rady:
  JAKUB SOKOL, dat. nar. 28. dubna 1983

Krkonošská 1511/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 29. listopadu 2017
člen dozorčí rady třídy A
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člen dozorčí rady:
  Ing. PAVEL ŠINDELÁŘ, dat. nar. 5. října 1963

Za poštou 924/1, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 1. listopadu 2018
člen dozorčí rady třídy B

Počet členů: 5
Akcie:

110 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
100 000,- Kč
Převoditelnost akcií je omezena tak, že dle čl. 3.3 ve znění čl. 5.6 a 5.7 stanov 
společnosti se pro účinnost převodu akcií vyžaduje souhlas valné hromady

Základní kapitál: 11 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
V důsledku fúze sloučením došlo k zániku společností (1) AutoCont CZ a.s., IČO 
47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu 
B, vložce číslo 814, (2) AutoCont Holding a.s., IČO 27805786, se sídlem 
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 3267 a 
(3) MIUS a.s., IČO 25035983, se sídlem U nádraží 954/3, 415 01 Teplice, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v 
oddílu B, vložce číslo 1097, s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou 
společnost BYW Czech, a.s. (nově, po zápisu fúze do obchodního rejstříku, s 
obchodní firmou AUTOCONT a.s.), IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 
3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 11012.
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