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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 1114

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

1. října 1993
B 1114 vedená u Krajského soudu v Brně
ČSAD Uherské Hradiště a.s.
Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště
494 45 910
Akciová společnost

opravy silničních vozidel
hostinská činnost
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zprostředkování zaměstnání
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
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, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
klempířství a oprava karoserií
zámečnictví, nástrojářství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
ANTONÍN KUSÁK, dat. nar. 20. dubna 1935
Mánesova 658, 686 01 Uherské Hradiště
Den vzniku funkce: 27. dubna 2012
Den vzniku členství: 27. dubna 2012
místopředseda
představenstva:
Ing. MIROSLAV BRADNA, dat. nar. 7. srpna 1947
Masarykova 570, 742 58 Příbor
Den vzniku funkce: 27. dubna 2012
Den vzniku členství: 27. dubna 2012
člen představenstva:
IVAN KALLUS, dat. nar. 4. listopadu 1949
Štěpnická 1076, 686 06 Uherské Hradiště
Den vzniku členství: 27. dubna 2012
člen představenstva:
JIŘÍ PSOTA, dat. nar. 24. září 1948
č.p. 166, 687 71 Záhorovice
Den vzniku členství: 27. dubna 2012
člen představenstva:
JIŘÍ VICENÍK, dat. nar. 7. dubna 1965
č.p. 531, 687 38 Nedakonice
Den vzniku členství: 30. května 2013
Způsob zastupování:
Způsob jednání:
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Za společnost jedná představenstvo, a to buď předseda
představenstva samostatně nebo dva členové představenstva
společně anebo další osoby jimi k tomu písemně zmocněné.
Společnost dále zastupuje generální ředitel společnosti
na základě zmocnění dle čl. 13 odst.2 stanov.
Způsob podepisování:
Za společnost podepisují předseda nebo dva další členové
představenstva společně nebo samostatně generální ředitel
společnosti anebo další osoby jimi k tomu písemně zmocněné.
Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka
společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
Ing. ALOIS VOLAS, dat. nar. 23. dubna 1954
Solná cesta 338, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
Den vzniku funkce: 27. dubna 2012
Den vzniku členství: 27. dubna 2012
člen dozorčí rady:
JUDr. LIBUŠE BRADNOVÁ, dat. nar. 7. prosince 1949
Masarykova 570, 742 58 Příbor
Den vzniku členství: 27. dubna 2012
člen dozorčí rady:
ANTONÍN FORNŮSEK, dat. nar. 24. května 1961
Lomená 896, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Den vzniku členství: 29. dubna 2016
Akcie:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

119 638 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
v listinné podobě
Převoditelnost akcií je vázána na souhlas představenstva
společnosti.
119 638 000,- Kč
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které
je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku
uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je
obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku
Československá automobilová doprava Uherské Hradiště s.p.
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle
§ 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti
je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,
Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku
Československá automobilová doprava Uherské Hradiště s.p. ve
smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu
majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu
ze dne 19.8.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov
a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Valnou hromadou konanou dne 19.4.1996 byly pozměněny stanovy
společnosti.
Základní jmění: 119 638 000,-Kč, splaceno.
Valná hromada společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. rozhodla dne 10.9.2007
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o rozdělení společnosti odštěpením se založením nové společnosti ČSAD BUS
Uherské Hradiště a.s. se sídlem Malinovského 874, Uherské Hradiště, PSČ 686
19 a schválila projekt rozdělení společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Adresa sídla ztotožněna se základními registry/původní PSČ: 686 19/
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