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ZK-06-2015-xx, př. 1 
Počet stran: 33 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(ID O01441.0001) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:    Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
    

a 
 
Bike Events s.r.o. 
se sídlem:  Železné 32, 666 01  
IČO:    26954397 
zastoupen: Petrem Vaňkem, jednatelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 194251229/0300 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „UCI 2016 MTB XC World Championships“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...).  

 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 7 000 000,- Kč (slovy: sedm milionů 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 10 000 000,- Kč 
Výše dotace v Kč 7 000 000,- Kč 
Výše dotace v %  70 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 30 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 3 000 000,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená  v 
tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

   
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to takto:  

a) první splátku poskytne Kraj do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení dílčí 
zprávy. Dílčí zprávu předloží příjemce ve struktuře dané pro závěrečnou zprávu. 
Příjemce je oprávněn v roce 2015 požádat maximálně o 2 000 000 Kč.  

b) druhou splátku poskytne Kraj nejpozději do 90-ti kalendářních dnů ode dne 
včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty 
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nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na 
vyplacení dotace bez dalšího zaniká a příjemce je povinen již poskytnutou část 
dotace vrátit.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 14. 7. 2016.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 9. 2015.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou náklady související s pronájmem areálu „Vysočina Arena“ 

a poplatky UCI související s realizací akce. 
 
6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
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vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů 
prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID O01441.0001“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 14. 7. 2016. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 8. 2016 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce včetně dokladů o úhradě 

celkových nákladů, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 
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1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ nebo logo Kraje Vysočina v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita 

 
4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
5) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu 6 měsíců ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran: 

a)    logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech a dalších 
materiálech souvisejících s akcí – pozice Kraje v sekci „partner“.  

b)    možnost prezentace cykloturistického potenciálu, příp. všeobecných informací 
o Kraji Vysočina, na oficiálních webových stránkách a v tištěném oficiálním programu 
akce (2 strany).  

c)    verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce.  

d)    oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, možnost oficiálního 
odmávnutí doprovodného maratonu pro hejtmana Kraje Vysočina, případně jeho 
zástupce a předání cen vítězům zástupci Kraje.  

e)    poskytnutí 30 ks volných permanentek na akci pro potřeby Kraje.  

f)     viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje Vysočina v místech konání akce 
v počtu 40 ks plachet o rozměru 1 x 3 m s logem Kraje Vysočina - z toho minimálně 
6 ks v kamerových záběrech nejméně na 2 různých místech trati  

g) minimálně 6 ks plachet/panelů s logem Kraje Vysočina v cílovém či startovacím 
prostoru 

h) logo Kraje Vysočina na světelných panelech v cílové rovince proti tribunám 

i)    v případě doprovodného kulturního programu, vyvěšení min. 2 ks plachet o 
rozměru 1 x 3 m s logem Kraje Vysočina na pódiu či v jeho bezprostřední blízkosti 

j)    umístění loga Kraje Vysočina na startovací čísla závodníků jednoho ze závodů 
MA 
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k)      vytyčení celé trati páskami s logem Kraje Vysočina, bude-li odsouhlaseno UCI 
(pásky si Příjemce vyzvedne u Kraje) 

l)       prostor o ploše 10 x 20 m v bezprostřední blízkosti startu (nebo v expo zóně) pro 
umístění prezentačních stanů Kraje Vysočina a jeho partnerů a dostatečný prostor 
kolem stanů umožňující aktivity promotýmu Kraje Vysočina (stany a jejich 
provozování včetně aktivit promotýmu zajistí Kraj) 

m)    umístění loga Kraje Vysočina na panelu za stupni vítězů – dle metodiky UCI  

n)      umístění loga Kraje Vysočina na panelu prezentujícím partnery akce při 
poskytování rozhovorů závodníků s médii před či po závodu – dle metodiky UCI 

o)    umístění loga Kraje Vysočina na panelu prezentujícím partnery akce v tiskovém 
středisku – dle metodiky UCI 

p)    dostatečný prostor ve VIP prostorách pro prezentaci Kraje Vysočina (např. 
formou roll-upů, prezentačních stěn atd.) 

q)     v případě videoprojekce pravidelné vysílání video spotu Kraje na celoplošné 
obrazovce – minimálně 5x denně (video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje) 

r)      prezentace Kraje Vysočina moderátorem akce 

s)       umístění loga Kraje Vysočina (aktivní prolink na www.kr-vysocina.cz) v sekci 
partner akce na webových stránkách akce (souvisejících s konáním akce) 

t)     prezentace Kraje minimálně prostřednictvím loga v národním televizním vysílání 
v rozsahu dle domluvy s ČT 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
  
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  
 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner tel: 564 602 971 email: 
kastner.m@kr-vysocina.cz. 
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3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 1. 10. 2015 
  
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne … 

usnesením ………. 
 
V Tišnově dne .......................................      V Jihlavě dne ..............................................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Petr Vaněk Ing. Jana Fialová  
 jednatel Bike Events s.r.o. radní kraje 
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Úplný výpis
z , vedenéhoobchodního rejst íku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vlo ka C 4ŘŘř0

Datum zápisu: 24. ledna 2005
Spisová značka: C 4ŘŘř0 vedená u Krajského soudu v Brně

zapsáno 24. ledna 2005
Obchodní firma: Merida Bike Team s.r.o.

zapsáno 24. ledna 2005
vymazáno 31. íjna 2014

Bike Events s.r.o.
zapsáno 31. íjna 2014

Sídlo: elezné 32, PSČ 666 01 Tišnov 1
zapsáno 24. ledna 2005

vymazáno 12. ledna 2012
elezné 32, PSČ 66601

zapsáno 12. ledna 2012
Identifikační číslo: 269 54 39Ř

zapsáno 24. ledna 2005
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

zapsáno 24. ledna 2005
Předmět podnikání:

reklamní činnost a marketing
zapsáno 24. ledna 2005

organizování sportovních soutě í
zapsáno 24. ledna 2005

Statutární orgán:
jednatel:

  PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 19Ř3
elezné č.p. 32, PSČ 66601

Den vzniku funkce: 24. ledna 2005
zapsáno 24. ledna 2005

vymazáno 19. února 200Ř
jednatel:

  PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 19Ř3
ícmanice, Komenského 234, PSČ 66401

Den vzniku funkce: 24. ledna 2005
zapsáno 19. února 200Ř

vymazáno 11. ledna 2014
jednatel:

  PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 19Ř3
Komenského 234, 664 01 ícmanice
Den vzniku funkce: 24. ledna 2005

zapsáno 11. ledna 2014
vymazáno 1Ř. zá í 2014

jednatel:
  PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 19Ř3

Komenského 234, 664 01 ícmanice
Den vzniku funkce: 24. ledna 2005

zapsáno 1Ř. zá í 2014
jednatel:

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 20.10.2015 v 12:14:05.
EPVid:FuH3HWvLeJhpTgS/owCJGw
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  JÁN SVORADA, dat. nar. 2ř. srpna 196ř
Ostopovice, Nová 1ř3/13, PSČ 66449
Den vzniku funkce: 19. ledna 200Ř
Den zániku funkce: 21. července 2014

zapsáno 19. února 200Ř
vymazáno 2ř. června 2013

jednatel:
  JÁN SVORADA, dat. nar. 2ř. srpna 196ř

Nová 1ř3/13, 664 49 Ostopovice
Den vzniku funkce: 19. ledna 200Ř
Den zániku funkce: 21. července 2014

zapsáno 2ř. června 2013
vymazáno 1Ř. zá í 2014

Počet členů: 1
zapsáno 31. íjna 2014

Způsob jednání: Způsob zastupování: Za společnost jedná jednatel, který je jejím statutárním
orgánem.

zapsáno 24. ledna 2005
vymazáno 19. února 200Ř

Způsob zastupování: Za společnost jedná jednatel, který je jejím statutárním
orgánem a ka dý jednatel jedná samostatně.

zapsáno 19. února 200Ř
Společníci:

Společník: PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 19Ř3
elezné č.p. 32, PSČ 66601

zapsáno 24. ledna 2005
vymazáno 19. února 200Ř

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

zapsáno 24. ledna 2005
vymazáno 19. února 200Ř

Společník: PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 19Ř3
ícmanice, Komenského 234, PSČ 66401

zapsáno 19. února 200Ř
vymazáno 11. ledna 2014

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 50%

zapsáno 19. února 200Ř
vymazáno 11. ledna 2014

Společník: PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 19Ř3
Komenského 234, 664 01 ícmanice

zapsáno 11. ledna 2014
vymazáno 1Ř. zá í 2014

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 50%
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zapsáno 11. ledna 2014
vymazáno 1Ř. zá í 2014

Společník: PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 19Ř3
Komenského 234, 664 01 ícmanice

zapsáno 1Ř. zá í 2014
Podíl: Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: 200 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

zapsáno 1Ř. zá í 2014
Společník: JÁN SVORADA, dat. nar. 2ř. srpna 196ř

Ostopovice, Nová 1ř3/13, PSČ 66449

zapsáno 19. února 200Ř
vymazáno 2ř. června 2013

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 50%

zapsáno 19. února 200Ř
vymazáno 2ř. června 2013

Společník: JÁN SVORADA, dat. nar. 2ř. srpna 196ř
Nová 1ř3/13, 664 49 Ostopovice

zapsáno 2ř. června 2013
vymazáno 1Ř. zá í 2014

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 50%

zapsáno 2ř. června 2013
vymazáno 1Ř. zá í 2014

Základní kapitál: 200 000,- Kč
zapsáno 24. ledna 2005

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 1

zapsáno 1Ř. zá í 2014
Obchodní korporace se pod ídila zákonu jako celku postupem podle § ŘŘŘ odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a dru stvech.

zapsáno 1Ř. zá í 2014
































