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Úplný výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 23781

Datum vzniku a zápisu: 10. září 2009
Spisová značka:
B 5934 vedená u Krajského soudu v Brně
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 17. srpna 2010
B 2948 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zapsáno 17. srpna 2010
vymazáno 4. září 2018
B 23781 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 4. září 2018
Obchodní firma:

Helenica a.s.
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 6. srpna 2010
BusLine a.s.
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 25. července 2018
TD BUS a.s.
zapsáno 25. července 2018
vymazáno 29. dubna 2019
Witbystar a.s.
zapsáno 29. dubna 2019

Sídlo:

Brno, Lidická 710/57, PSČ 60200
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 6. srpna 2010
Semily, Na Rovinkách 211, PSČ 51325
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 25. srpna 2014
Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 25. července 2018
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsáno 25. července 2018

Identifikační číslo:

283 60 010
zapsáno 10. září 2009

Právní forma:

Akciová společnost
zapsáno 10. září 2009

Předmět činnosti:
správa vlastního majetku
zapsáno 10. září 2009
Předmět podnikání:
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 6. srpna 2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
zapsáno 6. srpna 2010
opravy silničních vozidel
zapsáno 6. srpna 2010
silniční motorová doprava
zapsáno 6. srpna 2010
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výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 12. září 2012
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 25. srpna 2014
provozování cestovní kanceláře
zapsáno 25. srpna 2014
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
JUDr. MILAN VAŠÍČEK, dat. nar. 3. srpna 1965
Brno, Krásného 61, PSČ 63600
Den vzniku funkce: 10. září 2009
Den zániku funkce: 8. července 2010
Den vzniku členství: 10. září 2009
Den zániku členství: 8. července 2010
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 6. srpna 2010
místopředseda
představenstva:
Mgr. FILIP LEDER, dat. nar. 16. února 1974
Brno, Šumavská 2278/34, PSČ 60200
Den vzniku funkce: 10. září 2009
Den zániku funkce: 8. července 2010
Den vzniku členství: 10. září 2009
Den zániku členství: 8. července 2010
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 6. srpna 2010
člen představenstva:
ROMAN ŽIDLICKÝ, dat. nar. 10. března 1967
Otmarov 19, PSČ 66457
Den vzniku členství: 10. září 2009
Den zániku členství: 8. července 2010
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 6. srpna 2010
předseda
představenstva:
Ing. TOMÁŠ ROUBIČEK, dat. nar. 18. prosince 1965
Turnov, 28.října 734, PSČ 51101
Den vzniku funkce: 8. července 2010
Den zániku funkce: 29. června 2012
Den vzniku členství: 8. července 2010
Den zániku členství: 29. června 2012
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 20. července 2012
místopředseda
představenstva:
Mgr. JIŘÍ VAŘIL, dat. nar. 22. října 1979
Praha 10, Kodaňská 799/38, PSČ 10100
Den vzniku funkce: 8. července 2010
Den zániku funkce: 29. června 2012
Den vzniku členství: 8. července 2010
Den zániku členství: 29. června 2012
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Den zániku členství: 29. června 2012
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 20. července 2012
místopředseda
představenstva:
RICHARD SEIDEL, dat. nar. 22. března 1954
Tanvald, Na Balkáně 577, PSČ 46841
Den vzniku funkce: 8. července 2010
Den zániku funkce: 14. března 2012
Den vzniku členství: 8. července 2010
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 15. března 2012
člen představenstva:
RICHARD SEIDEL, dat. nar. 22. března 1954
Tanvald, Na Balkáně 577, PSČ 46841
Den vzniku členství: 8. července 2010
Den zániku členství: 29. června 2012
zapsáno 15. března 2012
vymazáno 20. července 2012
člen představenstva:
BOŽENA KOUBLOVÁ, dat. nar. 3. srpna 1951
Bozkov 20, PSČ 51213
Den vzniku členství: 8. července 2010
Den zániku členství: 29. června 2012
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 20. července 2012
člen představenstva:
Ing. FRANTIŠEK CHLOUBA, dat. nar. 26. ledna 1954
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Kokonínská 132, PSČ 46802
Den vzniku členství: 8. července 2010
Den zániku členství: 29. června 2012
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 20. července 2012
člen představenstva:
LUBOŠ WEJNAR, dat. nar. 4. května 1971
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Boženy Němcové 4260/46, PSČ 46604
Den vzniku členství: 8. července 2010
Den zániku členství: 17. října 2011
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 31. října 2011
člen představenstva:
JAKUB VYSKOČIL, dat. nar. 27. února 1976
Praha 9, Mimoňská 623/3, PSČ 19000
Den vzniku členství: 17. října 2011
zapsáno 31. října 2011
vymazáno 15. března 2012
místopředseda
představenstva:
JAKUB VYSKOČIL, dat. nar. 27. února 1976
Praha 9, Mimoňská 623/3, PSČ 19000
Den vzniku funkce: 15. března 2012
Den vzniku členství: 17. října 2011
Den zániku členství: 29. června 2012
Údaje platné ke dni: 16. června 2022 03:48
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zapsáno 15. března 2012
vymazáno 20. července 2012
předseda
představenstva:
Mgr. JIŘÍ VAŘIL, dat. nar. 22. října 1979
Praha 10, Kodaňská 799/38, PSČ 10100
Den vzniku funkce: 29. června 2012
Den zániku funkce: 9. listopadu 2012
Den vzniku členství: 29. června 2012
Den zániku členství: 9. listopadu 2012
zapsáno 20. července 2012
vymazáno 19. listopadu 2012
člen představenstva:
Ing. MILAN MATURA, dat. nar. 11. prosince 1953
Jablonec nad Nisou, Arbesova 304/24, PSČ 46604
Den vzniku členství: 29. června 2012
zapsáno 20. července 2012
vymazáno 25. srpna 2014
člen představenstva:
Ing. MILAN MATURA, dat. nar. 11. prosince 1953
Arbesova 304/24, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
Den vzniku členství: 29. června 2012
Den zániku členství: 1. března 2015
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 19. března 2015
člen představenstva:
JAKUB VYSKOČIL, dat. nar. 27. února 1976
Praha 9, Mimoňská 623/3, PSČ 19000
Den vzniku členství: 29. června 2012
zapsáno 20. července 2012
vymazáno 19. listopadu 2012
předseda
představenstva:
JAKUB VYSKOČIL, dat. nar. 27. února 1976
Mimoňská 623/3, Prosek, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 9. listopadu 2012
Den vzniku členství: 29. června 2012
zapsáno 19. listopadu 2012
vymazáno 25. srpna 2014
předseda
představenstva:
JAKUB VYSKOČIL, dat. nar. 27. února 1976
Mimoňská 623/3, Prosek, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 9. listopadu 2012
Den zániku funkce: 1. března 2015
Den vzniku členství: 29. června 2012
Den zániku členství: 1. března 2015
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 19. března 2015
člen představenstva:
Ing. TOMÁŠ ROUBIČEK, dat. nar. 18. prosince 1965
28. října 734, 511 01 Turnov
Údaje platné ke dni: 16. června 2022 03:48
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28. října 734, 511 01 Turnov
Den vzniku členství: 9. listopadu 2012
zapsáno 19. listopadu 2012
vymazáno 25. srpna 2014
člen představenstva:
Ing. TOMÁŠ ROUBIČEK, dat. nar. 18. prosince 1965
28. října 734, 511 01 Turnov
Den vzniku členství: 9. listopadu 2012
Den zániku členství: 1. března 2015
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 19. března 2015
Způsob jednání:

Způsob jednání:
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 6. srpna 2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná společně předseda
a místopředseda představenstva, nebo oba místopředsedové představenstva
společně.
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 20. července 2012
Jménem společnosti jedná společně předseda představenstva a člen
představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
zapsáno 20. července 2012
vymazáno 19. listopadu 2012
Jménem společnosti jednají společně předseda představenstva a člen
představenstva.
zapsáno 19. listopadu 2012
vymazáno 25. srpna 2014
Společnost zastupují společně předseda představenstva a člen představenstva.
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 19. března 2015

Statutární ředitel:
JAKUB VYSKOČIL, dat. nar. 27. února 1976
Mimoňská 623/3, Prosek, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 1. března 2015
Den zániku funkce: 19. července 2016
Den zániku členství: 19. července 2016
zapsáno 19. března 2015
vymazáno 20. července 2016
Počet členů:

1
zapsáno 19. března 2015
vymazáno 20. července 2016

Způsob jednání:

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.
zapsáno 19. března 2015
vymazáno 20. července 2016

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
Ing. RADEK CHOBOT, dat. nar. 1. února 1984
Táborská 357/7, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec
Den vzniku funkce: 19. července 2016
Den zániku funkce: 18. června 2018
Den vzniku členství: 19. července 2016
Údaje platné ke dni: 16. června 2022 03:48
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Den zániku členství: 18. června 2018
zapsáno 20. července 2016
vymazáno 19. června 2018
místopředseda
představenstva:
Ing. ZDENĚK HAVEL, dat. nar. 17. srpna 1978
Okružní 2319, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Den vzniku funkce: 19. července 2016
Den zániku funkce: 14. prosince 2017
Den vzniku členství: 19. července 2016
Den zániku členství: 14. prosince 2017
zapsáno 20. července 2016
vymazáno 30. ledna 2018
místopředseda
představenstva:
Ing. JAROSLAV SEMLER, dat. nar. 21. dubna 1964
Studentská 1212, 295 01 Mnichovo Hradiště
Den vzniku funkce: 19. července 2016
Den zániku funkce: 18. června 2018
Den vzniku členství: 19. července 2016
Den zániku členství: 18. června 2018
zapsáno 20. července 2016
vymazáno 19. června 2018
místopředseda
představenstva:
Ing. MILAN TOMS, dat. nar. 29. srpna 1970
Bystřická 1647, 432 01 Kadaň
Den vzniku funkce: 15. prosince 2017
Den zániku funkce: 18. června 2018
Den vzniku členství: 15. prosince 2017
Den zániku členství: 18. června 2018
zapsáno 30. ledna 2018
vymazáno 19. června 2018
člen představenstva:
TOMÁŠ DOLEJŠÍ, dat. nar. 28. února 1989
Papírníkova 616/9, Kamýk, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 18. června 2018
Den zániku členství: 24. dubna 2019
zapsáno 19. června 2018
vymazáno 29. dubna 2019
Člen představenstva:
JIŘÍ JEDLIČKA, dat. nar. 9. března 1959
Bří Čapků 850, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Den vzniku členství: 24. dubna 2019
Den zániku členství: 17. října 2019
zapsáno 29. dubna 2019
vymazáno 28. listopadu 2019
Počet členů:

3
zapsáno 20. července 2016
vymazáno 19. června 2018
1
zapsáno 19. června 2018
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Způsob jednání:

vymazáno 28. listopadu 2019
Společnost zastupuje představenstvo, přičemž za společnost jednají vždy dvě
osoby současně, a to: a) předseda představenstva a místopředseda
představenstva společně, b) předseda představenstva a jiný člen představenstva
společně, nebo c) oba místopředsedové představenstva společně.
zapsáno 20. července 2016
vymazáno 31. srpna 2016
Společnost zastupuje představenstvo, přičemž za společnost jednají vždy dvě
osoby současně, a to:
a)předseda představenstva a místopředseda představenstva společně, nebo
b)předseda představenstva a jiný člen představenstva společně.
zapsáno 31. srpna 2016
vymazáno 19. června 2018
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
zapsáno 19. června 2018
vymazáno 28. listopadu 2019

Správní rada:
předseda správní
rady:
MVDr. JIŘÍ JIČÍNSKÝ, dat. nar. 27. srpna 1975
č.p. 67, 594 42 Stránecká Zhoř
Den vzniku funkce: 17. října 2019
Den zániku funkce: 14. ledna 2020
Den vzniku členství: 17. října 2019
Den zániku členství: 14. ledna 2020
zapsáno 28. listopadu 2019
vymazáno 29. ledna 2020
předseda správní
rady:
RÓZSA CECILIA BALOGHNÉ, dat. nar. 6. února 1991
4823 Nagydobos, Petöfi utca 15, Maďarská republika
Den vzniku funkce: 14. ledna 2020
Den vzniku členství: 14. ledna 2020
zapsáno 29. ledna 2020
Počet členů:

1
zapsáno 28. listopadu 2019

Statutární ředitel:
statutární ředitel:
MVDr. JIŘÍ JIČÍNSKÝ, dat. nar. 27. srpna 1975
č.p. 67, 594 42 Stránecká Zhoř
Den vzniku funkce: 17. října 2019
Den zániku funkce: 14. ledna 2020
zapsáno 28. listopadu 2019
vymazáno 29. ledna 2020
statutární ředitel:
RÓZSA CECILIA BALOGHNÉ, dat. nar. 6. února 1991
4823 Nagydobos, Petöfi utca 15, Maďarská republika
Den vzniku funkce: 14. ledna 2020
zapsáno 29. ledna 2020
vymazáno 1. ledna 2021
Počet členů:

1
zapsáno 28. listopadu 2019

Údaje platné ke dni: 16. června 2022 03:48
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Způsob jednání:

zapsáno 28. listopadu 2019
vymazáno 1. ledna 2021
Společnost zastupuje statutární ředitel ve všech věcech samostatně.
zapsáno 28. listopadu 2019
vymazáno 1. ledna 2021

Správní rada:
předseda správní
rady:
JAKUB VYSKOČIL, dat. nar. 27. února 1976
Mimoňská 623/3, Prosek, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 1. března 2015
Den zániku funkce: 19. července 2016
Den vzniku členství: 1. března 2015
Den zániku členství: 19. července 2016
zapsáno 19. března 2015
vymazáno 20. července 2016
člen správní rady:
Mgr. NIKOLA BRADÍKOVÁ, dat. nar. 25. května 1977
Jeronýmova 576/39, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
Den vzniku členství: 1. března 2015
zapsáno 19. března 2015
vymazáno 12. dubna 2015
člen správní rady:

Počet členů:

Mgr. NIKOLA BRADÍKOVÁ, dat. nar. 25. května 1977
Jeronýmova 575/41, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
Den zániku funkce: 19. července 2016
Den vzniku členství: 1. března 2015
Den zániku členství: 19. července 2016
zapsáno 12. dubna 2015
vymazáno 20. července 2016
2
zapsáno 19. března 2015
vymazáno 20. července 2016

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
Mgr. JITKA FRIMMELOVÁ, dat. nar. 25. listopadu 1954
Brno, Rybářská 32, PSČ 60300
Den vzniku funkce: 10. září 2009
Den zániku funkce: 8. července 2010
Den vzniku členství: 10. září 2009
Den zániku členství: 8. července 2010
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 6. srpna 2010
člen dozorčí rady:
MIROSLAVA ŽIDLICKÁ, dat. nar. 20. října 1971
Otmarov 19, PSČ 66457
Den vzniku členství: 10. září 2009
Den zániku členství: 8. července 2010
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 6. srpna 2010
člen dozorčí rady:
Údaje platné ke dni: 16. června 2022 03:48
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EVA MINAŘÍKOVÁ, dat. nar. 6. července 1980
Podivín, Bratislavská 527, PSČ 69145
Den vzniku členství: 10. září 2009
Den zániku členství: 8. července 2010
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 6. srpna 2010
předseda dozorčí
rady:
Ing. JAROSLAV SEMLER, dat. nar. 21. dubna 1964
Mnichovo Hradiště, Studentská 1212, PSČ 29501
Den vzniku funkce: 8. července 2010
Den zániku funkce: 29. června 2012
Den vzniku členství: 8. července 2010
Den zániku členství: 29. června 2012
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 20. července 2012
místopředseda
dozorčí rady:
Ing. MILAN MATURA, dat. nar. 11. prosince 1953
Jablonec nad Nisou, Arbesova /24, PSČ 46604
Den vzniku funkce: 8. července 2010
Den zániku funkce: 29. června 2012
Den vzniku členství: 8. července 2010
Den zániku členství: 29. června 2012
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 20. července 2012
člen dozorčí rady:
PETR POLÁK, dat. nar. 24. ledna 1948
Tanvald, Kostelní 595, PSČ 46841
Den vzniku členství: 8. července 2010
Den zániku členství: 29. června 2012
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 20. července 2012
člen dozorčí rady:
VLASTA VAŘILOVÁ, dat. nar. 30. listopadu 1943
Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 799/38, PSČ 10100
Den vzniku členství: 8. července 2010
Den zániku členství: 29. června 2012
zapsáno 6. srpna 2010
vymazáno 20. července 2012
předseda dozorčí
rady:
RICHARD SEIDEL, dat. nar. 22. března 1954
Tanvald, Na Balkáně 577, PSČ 46841
Den vzniku funkce: 2. července 2012
Den vzniku členství: 29. června 2012
zapsáno 20. července 2012
vymazáno 25. srpna 2014
předseda dozorčí
rady:
RICHARD SEIDEL, dat. nar. 22. března 1954
Na Balkáně 577, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald
Údaje platné ke dni: 16. června 2022 03:48

9/19

oddíl B, vložka 23781

Na Balkáně 577, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald
Den vzniku funkce: 2. července 2012
Den zániku funkce: 1. března 2015
Den vzniku členství: 29. června 2012
Den zániku členství: 1. března 2015
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 19. března 2015
místopředseda
dozorčí rady:
Ing. FRANTIŠEK CHLOUBA, dat. nar. 26. ledna 1954
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Kokonínská 132, PSČ 46802
Den vzniku funkce: 2. července 2012
Den vzniku členství: 29. června 2012
zapsáno 20. července 2012
vymazáno 25. srpna 2014
místopředseda
dozorčí rady:
Ing. FRANTIŠEK CHLOUBA, dat. nar. 26. ledna 1954
Sokolská 700, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Den vzniku funkce: 2. července 2012
Den zániku funkce: 1. března 2015
Den vzniku členství: 29. června 2012
Den zániku členství: 1. března 2015
zapsáno 25. února 2015
vymazáno 19. března 2015
člen dozorčí rady:
PETR POLÁK, dat. nar. 24. ledna 1948
Tanvald, Kostelní 595, PSČ 46841
Den vzniku členství: 29. června 2012
zapsáno 20. července 2012
vymazáno 25. srpna 2014
člen dozorčí rady:
PETR POLÁK, dat. nar. 24. ledna 1948
Kostelní 595, 468 41 Tanvald
Den vzniku členství: 29. června 2012
Den zániku členství: 1. března 2015
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 19. března 2015
člen dozorčí rady:
VLASTA VAŘILOVÁ, dat. nar. 30. listopadu 1943
Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 799/38, PSČ 10100
Den vzniku členství: 29. června 2012
Den zániku členství: 9. listopadu 2012
zapsáno 20. července 2012
vymazáno 19. listopadu 2012
člen dozorčí rady:
Mgr. NIKOLA BRADÍKOVÁ, dat. nar. 25. května 1977
Jeronýmova 576/39, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
Den vzniku členství: 9. listopadu 2012
zapsáno 19. listopadu 2012
vymazáno 25. srpna 2014
člen dozorčí rady:
Mgr. NIKOLA BRADÍKOVÁ, dat. nar. 25. května 1977
Údaje platné ke dni: 16. června 2022 03:48
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Jeronýmova 576/39, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
Den vzniku členství: 9. listopadu 2012
Den zániku členství: 1. března 2015
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 19. března 2015
člen dozorčí rady:
JANA HÁJKOVÁ, dat. nar. 30. března 1968
Pod Černým mostem 364, Podmoklice, 513 01 Semily
Den vzniku členství: 29. listopadu 2012
Den zániku členství: 1. března 2015
zapsáno 16. ledna 2013
vymazáno 19. března 2015
člen dozorčí rady:
ROMAN KOLOMBO, dat. nar. 15. června 1971
Horní 56, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou
Den vzniku členství: 29. listopadu 2012
Den zániku členství: 1. března 2015
zapsáno 16. ledna 2013
vymazáno 19. března 2015
místopředseda
dozorčí rady:
Ing. FRANTIŠEK CHLOUBA, dat. nar. 26. ledna 1954
Kokonínská 132, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Den vzniku funkce: 2. července 2012
Den vzniku členství: 29. června 2012
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 25. února 2015
předseda dozorčí
rady:
JAKUB VYSKOČIL, dat. nar. 27. února 1976
Mimoňská 623/3, Prosek, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 19. července 2016
Den zániku funkce: 18. června 2018
Den vzniku členství: 19. července 2016
Den zániku členství: 18. června 2018
zapsáno 20. července 2016
vymazáno 19. června 2018
člen dozorčí rady:
Mgr. NIKOLA BRADÍKOVÁ, dat. nar. 25. května 1977
Jeronýmova 575/41, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
Den vzniku funkce: 19. července 2016
Den vzniku členství: 19. července 2016
Den zániku členství: 18. června 2018
zapsáno 20. července 2016
vymazáno 19. června 2018
člen dozorčí rady:
JIŘÍ JEDLIČKA, dat. nar. 9. března 1959
Bří Čapků 850, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Den vzniku členství: 18. června 2018
Den zániku členství: 24. dubna 2019
zapsáno 19. června 2018
vymazáno 29. dubna 2019
Údaje platné ke dni: 16. června 2022 03:48
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Člen dozorčí rady:
KATEŘINA KRUPOVÁ, dat. nar. 25. prosince 1979
Nová 702, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Den vzniku členství: 24. dubna 2019
Den zániku členství: 17. října 2019
zapsáno 29. dubna 2019
vymazáno 28. listopadu 2019
Počet členů:

2
zapsáno 20. července 2016
vymazáno 19. června 2018
1
zapsáno 19. června 2018
vymazáno 28. listopadu 2019

Jediný akcionář:
JAKUB VYSKOČIL, dat. nar. 27. února 1976
Mimoňská 623/3, Prosek, 190 00 Praha 9
zapsáno 30. ledna 2018
vymazáno 25. července 2018
TOMÁŠ DOLEJŠÍ, dat. nar. 28. února 1989
Papírníkova 616/9, Kamýk, 142 00 Praha 4
zapsáno 25. července 2018
vymazáno 29. dubna 2019
KATEŘINA KRUPOVÁ, dat. nar. 25. prosince 1979
Nová 702, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zapsáno 29. dubna 2019
vymazáno 28. listopadu 2019
RÓZSA CECILIA BALOGHNÉ, dat. nar. 6. února 1991
4823 Nagydobos, Petöfi utca 15, Maďarská republika
zapsáno 29. ledna 2020
Akcie:
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000
,- Kč
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 12. prosince 2010
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 80 000,Kč
zapsáno 12. prosince 2010
vymazáno 14. prosince 2011
13 890 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 686,Kč
zapsáno 12. prosince 2010
vymazáno 14. prosince 2011
69 874 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1
710,- Kč
zapsáno 12. prosince 2010
vymazáno 14. prosince 2011
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 80 000,Kč
K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva.
Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na
manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují
případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
Údaje platné ke dni: 16. června 2022 03:48
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Pokud představenstvo odmítne udělit k převodu akcie na jméno souhlas, je
společnost povinna na žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní jednoměsíční
lhůtě od doručení odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii
nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním
majetku společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo
schválené ke dni konání valné hromady, připadajícího na tuto akcii.
zapsáno 14. prosince 2011
vymazáno 3. prosince 2013
13 890 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 686,Kč
K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva.
Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na
manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují
případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
Pokud představenstvo odmítne udělit k převodu akcie na jméno souhlas, je
společnost povinna na žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní jednoměsíční
lhůtě od doručení odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii
nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním
majetku společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo
schválené ke dni konání valné hromady, připadajícího na tuto akcii.
zapsáno 14. prosince 2011
vymazáno 3. prosince 2013
69 874 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1
710,- Kč
K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva.
Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na
manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují
případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
Pokud představenstvo odmítne udělit k převodu akcie na jméno souhlas, je
společnost povinna na žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní jednoměsíční
lhůtě od doručení odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii
nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním
majetku společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo
schválené ke dni konání valné hromady, připadajícího na tuto akcii.
zapsáno 14. prosince 2011
vymazáno 3. prosince 2013
150 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000
000,- Kč
K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva.
Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na
manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují
případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu akcie
souhlas. Pokud představenstvo odmítne udělit k převodu akcie na jméno
souhlas, je společnost povinna na žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní
jednoměsíční lhůtě od doručení odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit
tuto akcii nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém
obchodním majetku společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené
nebo schválené ke dni konání valné hromady, připadajícího na tuto akcii.
zapsáno 29. prosince 2011
vymazáno 3. prosince 2013
280 549 074 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč
K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva.
Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na
Údaje platné ke dni: 16. června 2022 03:48
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manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují
případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu akcie
souhlas. Pokud představenstvo odmítne udělit k převodu akcie na jméno
souhlas, je společnost povinna na žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní
jednoměsíční lhůtě od doručení odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit
tuto akcii nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém
obchodním majetku společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené
nebo schválené ke dni konání valné hromady, připadajícího na tuto akcii.
zapsáno 3. prosince 2013
vymazáno 20. července 2016
280 549 074 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,Kč
K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu dozorčí rady. Dozorčí rada
je povinna udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře
nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je dozorčí
rada povinna odmítnout udělit k převodu akcie souhlas. Pokud dozorčí rada
odmítne udělit k převodu akcie na jméno souhlas, je společnost povinna na
žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní jednoměsíční lhůtě od doručení
odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která
se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním majetku společnosti
určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo schválené ke dni konání
valné hromady, připadajícího na tuto akcii.
zapsáno 20. července 2016
vymazáno 1. října 2017
280 549 074 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
0,05Kč
K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu dozorčí rady. Dozorčí rada
je povinna udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře
nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je dozorčí
rada povinna odmítnout udělit k převodu akcie souhlas. Pokud dozorčí rada
odmítne udělit k převodu akcie na jméno souhlas, je společnost povinna na
žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní jednoměsíční lhůtě od doručení
odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která
se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním majetku společnosti
určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo schválené ke dni konání
valné hromady, připadajícího na tuto akcii.
zapsáno 1. října 2017
vymazáno 15. července 2019
280 549 074 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 0,05Kč
K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu dozorčí rady. Dozorčí rada
je povinna udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře
nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je dozorčí
rada povinna odmítnout udělit k převodu akcie souhlas. Pokud dozorčí rada
odmítne udělit k převodu akcie na jméno souhlas, je společnost povinna na
žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní jednoměsíční lhůtě od doručení
odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která
se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním majetku společnosti
určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo schválené ke dni konání
valné hromady, připadajícího na tuto akcii.
zapsáno 15. července 2019
vymazáno 28. listopadu 2019
280 549 074 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 0,05Kč
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Základní kapitál:

K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu správní rady. Správní rada
je povinna udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře
nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je správní
rada povinna odmítnout udělit k převodu akcie souhlas. Pokud správní rada
odmítne udělit k převodu akcie na jméno souhlas, je společnost povinna na
žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní jednoměsíční lhůtě od doručení
odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která
se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním majetku společnosti
určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo schválené ke dni konání
valné hromady, připadajícího na tuto akcii.
zapsáno 28. listopadu 2019
2 000 000,- Kč
Splaceno: 30%
zapsáno 10. září 2009
vymazáno 12. prosince 2010
130 613 080,- Kč
Splaceno: 129 213 080,- Kč
zapsáno 12. prosince 2010
vymazáno 14. ledna 2011
130 613 080,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 14. ledna 2011
vymazáno 29. prosince 2011
280 613 080,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 29. prosince 2011
vymazáno 3. prosince 2013
280 549 074,- Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 3. prosince 2013
vymazáno 1. října 2017
14 027 453,70Kč
Splaceno: 100%
zapsáno 1. října 2017

Ostatní skutečnosti:
Na společnost BusLine a.s., se sídlem Semily, Na rovinkách 211, PSČ 513 25,
IČ: 283 60 010, jakožto na nástupnickou společnost, přešly části jmění
zanikajících společností ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., se sídlem Praha, Staré
Město, Dušní 112/16, PSČ 110 00, IČ: 445 69 793, a ČSAD Semily, a.s., se
sídlem Semily, Na rovinkách 211, PSČ 513 25, IČ: 601 08 843, určené v projektu
rozdělení sloučením, přičemž současně další části jmění zanikajících společností
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., se sídlem Praha, Staré Město, Dušní 112/16,
PSČ 110 00, IČ: 445 69 793, a ČSAD Semily, a.s., se sídlem Semily, Na
rovinkách 211, PSČ 513 25, IČ: 601 08 843, určené v projektu rozdělení
sloučením, přešly na druhou nástupnickou společnost BusLine real a.s., se
sídlem Praha, Josefov, Kaprova 13/14, PSČ 110 00, IČ: 291 87 931.
zapsáno 12. prosince 2010
Dne 17.10.2011 rozhodla valná hromada společnosti o zvýšení základního
kapitálu společnosti tak, že schvaluje
a) zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 130.613.080,- Kč
(jednostotřicet milionů šestsettřináct tisíc osmdesát korun českých) o
150.000.000,- Kč (jednostopadesát milionů korun českých) na celkových
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280.613.080,- Kč (dvěstěosmdesát milionů šestsettřináct tisíc osmdesát korun
českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního
kapitálu se nepřipouští,
b) bere na vědomí, že důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je
zvýšení majetkové a finanční stability společnosti přičemž nepeněžitý vklad je
přímo využitelný k podnikatelským aktivitám společnosti a navrhované zvýšení
základního kapitálu koresponduje se střednědobými podnikatelskými záměry
společnosti,
c) schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií,
když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu
předem určenému zájemci, kterým je společnost BusLine real a.s. se sídlem
Praha, Josefov, Kaprova 13/14, PSČ 110 00, identifikační číslo 29187931,
d) stanoví, že na splacení akcií ve výši 150.000.000,- Kč bude použit nepeněžitý
vklad z majetku společnosti BusLine real a.s. oceněný posudkem soudního
znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pana Ing.
Přemysla Prudila, vyhotoveného dne 20.9.2011, č. posudku 2542/11 částkou ve
výši 150.000.000,- Kč a schvaluje započtení částky ve výši 150.000.000,- Kč na
hodnotu nepeněžitého vkladu kterým bude:
- pozemky: parc.č. St.562/2, St.1288, St.1625/1, St.1736, St.5133, 2268/59,
2274/1, 2593, St.49, v k.ú. Jablonec nad Nisou, parc.č. 1521/2, 1522/1, 1525,
1526, 1527, 1529, 1530/1, 1530/3, 1531/1, 1531/4, 1531/8, 4115/2 v k.ú. Semily,
parc.č. 722/1, 722/2, 1247/4, 1363, 1364/1, 1364/2, 1364/3, 1364/4, 1364/5,
1376/1, 1376/2, 1376/3 v k.ú. Jilemnice, parc.č. St.237, St.789, St.790, 1332/1,
1332/3, 1333/1, 1333/2, 1333/5, 1338/2, 3235/1, 3262/8 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou, parc.č. St.97/1, 254 v k.ú. Libonice, parc.č. St.1756, 354/1, 354/3
ležící v k.ú. Lomnice nad Popelkou, parc.č. St.286 v k.ú. Vyskeř, parc.č. St.398
v k.ú. Vysoké nad Jizerou, parc.č. 1255/1, 1255/2 v k.ú. Boletice nad Labem,
parc.č. 68/6, 68/8, 1904 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu
- stavby: č.p. 190 na parc.č. St.562/2, č.p. 1458 na parc.č. St.1288, bez čp/če na
parc.č. St.1625/1, č.p. 2124 na parc.č. St.1736, bez čp/če na parc.č. St.5133, č.p.
379 na parc.č. St.49 v k.ú., obci i části obce Jablonec nad Nisou, č.p. 211 v části
obce Podmoklice na parc.č. 1526, bez čp/če na parc.č. 1525, bez čp/če na
parc.č. 1527, bez čp/če na parc.č. 1529, bez čp/če na parc.č. 1530/3, bez čp/če
na parc.č. 1531/4, bez čp/če na parc.č. 1531/8 v k.ú. a obci Semily, č.p. 84
v části obce Jilemnice na parc.č. 722/2, č.p. 569 v části obce Jilemnice na parc.č.
1364/2, bez čp/če na parc.č. 1247/4, bez čp/če na parc.č. 1363, bez čp/če na
parc.č. 1364/3, bez čp/če na parc.č. 1364/4, bez čp/če na parc.č. 1364/5, bez
čp/če na parc.č. 1364/6 ležící v k.ú. a obci Jilemnice, č.p. 65 v části obce Horní
Rokytnice na parc.č. St.237, bez čp/če na parc.č. St.668, bez čp/če na parc.č.
St.789 ležící v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a obci i Rokytnice nad Jizerou,
bez čp/če na parc.č. St.97/1 v k.ú. Libonice a obci Hořice, bez čp/če na parc.č.
St.1756 ležící v k.ú. a obci Lomnice nad Popelkou, bez čp/če na parc.č. St.286
ležící v k.ú. a obci Vyskeř, bez čp/če na parc.č. St.398 ležící v k.ú. a obci Vysoké
nad Jizerou, bez čp/če na parc.č. 1255/2 v k.ú. Boletice nad Labem a obci Děčín,
dočasná stavba bez čp/če (nezapsaná v katastru nemovitostí) na pozemku
2758/15 v k.ú. a obci Turnov,
e) stanoví, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových akcií
v počtu 150 ks kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě,
každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, emisní kurz každé jedné
akcie činí 1.000.000,- Kč a výše emisního ážia činí 0,- Kč,
f) stanoví, lhůtu pro upisování akcií, kterou je jeden měsíc ode dne zápisu
usnesení z valné hromady ze dne 17.10.2011 o zvýšení základního kapitálu do
obchodního rejstříku,
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g) předem určený zájemce společnost BusLine real a.s. splatí 100% emisního
kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy o úpisu akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1
obchodního zákoníku před podáním návrhu na zápis nové výše základního
kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí
valné hromady a předáním prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad
splacen,
h) pověřuje představenstvo společnosti, aby ve smyslu ust. § 209 odst. 2 obch.
zákoníku provedlo příslušné právní úkony spojené se zvýšením základního
kapitálu a vydáním nových akcií.
zapsáno 31. října 2011
vymazáno 20. prosince 2011
Dne 16.12.2011 rozhodla valná hromada společnosti o revokaci svého
rozhodnutí ze dne 17.10.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti a
nahradila jej tímto novým zněním rozhodnutí: Valná hromada a) rozhoduje o
zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 130.613.080,-Kč (jednostotřicet
milionů šestsettřináct tisíc osmdesát korun českých) o 150.000.000,- Kč
(jednostopadesát milionů korun českých) na celkových 280.613.080,-Kč
(dvěstěosmdesát milionů šestsettřináct tisíc osmdesát korun českých ) s tím, že
upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se
nepřipouští,b) bere na vědomí, že důvodem zvýšení základního kapitálu
společnosti je zvýšení majetkové a finanční stability společnosti přičemž
nepeněžitý vklad je přímo využitelný k podnikatelským aktivitám společnosti a
navrhované zvýšení základního kapitálu koresponduje se střednědobými
podnikatelskými záměry společnosti,c) schvaluje, vyloučení přednostního práva
všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního
práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, kterým je
společnost BusLine real a.s. se sídlem Praha, Josefov, Kaprova 13/14, PSČ: 110
00 , IČ: 29187931, d) stanoví, že na splacení akcií ve výši 150.000.000,-Kč bude
použit nepeněžitý vklad z majetku společnosti BusLine real a.s. oceněný
posudkem soudního znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Hradci
Králové, pana Ing. Přemysla Prudila, č. posudku 2542/11 ve znění po opravě ze
dne 8.12.2011 částkou ve výši 150.000.000,-Kč a schvaluje započtení částky ve
výši 150.000.000,-Kč na hodnotu nepeněžitého vkladu kterým bude:
zapsáno 20. prosince 2011
vymazáno 3. prosince 2013
pozemky: parc.č. St.562/2, St.1288, St.1625/1, St.1736, St.5133, 2268/59,
2274/1, 2593, St.49, v k.ú. Jablonec na Nisou, parc.č. 1521/2, 1522/1, 1525,
1526,1527, 1529, 1530/1, 1530/3, 1531/1, 1531/4, 1531/8, 4115/2 v k.ú.Semily,
parc.č. 722/1, 722/2, 1247/4, 1363, 1364/1, 1364/2, 1364/3, 1364/4, 1364/5,
1376/1, 1376/2, 1376/3 v k.ú. Jilemnice, parc.č. St.237, St.789, St.790, 1332/1,
1332/3, 1333/1, 1333/2, 1333/5, 1338/2, 3235/1, 3262/8 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou, parc.č. St.97/1, 254 v k.ú. Libonice, parc.č. St.1756, 354/1, 354/3
ležící v k.ú. Lomnice nad Popelkou, parc.č. St.398 v k.ú. Vysoké nad Jizerou,
parc.č. 1255/1, 1255/2 v k.ú. Boletice nad Labem, parc.č. 68/6, 68/8, 1904 v k.ú.
Dětřichov u Frýdlantu, a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemku
parc. č. St. 286 v k.ú. Vyskeř.
zapsáno 20. prosince 2011
vymazáno 3. prosince 2013
stavby: č.p.190 na parc.č. St.562/2, č.p.1458 na parc.č. St.1288, bez čp/če na
parc.č. St. 1625/1, č.p.2124 na parc.č. St.1736, bez čp/če na parc.č. St.5133,
č.p.379 na parc.č. St.49 v k.ú., obci i části obce Jablonec nad Nisou, č.p. 211 v
části obce Podmoklice na parc.č.1526, bez čp/če na parc.č.1525, bez čp/če na
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parc.č.1527, bez čp/če na parc.č.1529, bez čp/če na parc.č.1530/3, bez čp/če na
parc.č. 1531/4, bez čp/če na parc.č. 1531/8 v k.ú. a obci Semily, č.p. 84 v části
obce Jilemnice na parc.č. 722/2, č.p. 569 v části obce Jilemnice na parc.č.
1364/2, bez čp/če na parc.č. 1247/4, bez čp/če na parc.č. 1363, bez čp/če na
parc.č. 1364/3, bez čp/če na parc.č. 1364/4, bez čp/če na parc.č. 1364/5, bez
čp/če na parc.č. 1364/6 ležící v k.ú. a obci Jilemnice, č.p. 65 v části obce Horní
Rokytnice na parc.č. St.237, bez čp/če na parc.č. St.668, bez čp/če na parc.č.
St.789 ležící v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a obci Rokytnice nad Jizerou,
bez čp/če na parc.č. St.97/1 v k.ú. Libonice a obci Hořice, bez čp/če na parc.č.
St.1756 ležící v k.ú. a obci Lomnice nad Popelkou, bez čp/če na parc.č. St. 398
ležící v k.ú. a obci Vysoké nad Jizerou, bez čp/če na parc.č. 1255/2 v k.ú.
Boletice nad Labem a obci Děčín, dočasná stavba bez čp/če (nezapsaná v
katastru nemovitostí) na pozemku 2758/15 v k.ú. a obci Turnov a ideální
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 ke stavbě bez čp/če na parc. č. St. 286 ležící
v k.ú. a obci Vyskeř.
zapsáno 20. prosince 2011
vymazáno 3. prosince 2013
e) stanoví, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním novým akcií
v počtu 150 ks, kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě,
každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, emisní kurz každé jedné
akcie činí 1.000.000,-Kč a výše emisního ážia činí 0,-Kč,
f) stanoví, lhůtu pro upisování akcií, kterou je jeden měsíc ode dne zápisu
usnesení z valné hromady ze dne 16.12.2011 o zvýšení základního kapitálu do
obchodního rejstříku,
g) stanoví, že předem určený zájemce společnost BusLine real a.s. splatí 100 %
emisního kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode
dne uzavření smlouvy o úpisu akcií předáním písemného prohlášení podle § 60
odst. l obchodního zákoníku před podáním návrhu na zápis nové výše
základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního
rozhodnutí valné hromady a předáním prohlášení spolu s předáním nemovitostí
je vklad splacen,
h) pověřuje představenstvo společnosti, aby ve smyslu ust. § 209 odst. 2 obch.
zákoníku provedlo příslušné právní úkony spojené se zvýšením základního
kapitálu a vydáním nových akcií.
zapsáno 20. prosince 2011
vymazáno 3. prosince 2013
Na společnost BusLine a.s., se sídlem Semily, Na Rovinkách 211, PSČ 513 25,
IČ 283 60 010, jakožto na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze
sloučením jmění zanikající společnosti BusLline real a.s., se sídlem Praha,
Josefov, Kaprova 13/14, PSČ 110 00, IČ 291 87 931.
zapsáno 3. prosince 2013
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 19. března 2015
Počet členů dozorčí rady: 6
zapsáno 25. srpna 2014
vymazáno 19. března 2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 25. srpna 2014
Společnost BusLine, a.s. se rozdělila odštěpením sloučením, přičemž odštěpené
části jejího jmění, označené v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, přešly
na existující společnosti Invierno Invest s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice,
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Korytná 1538/4, PSČ 100 00, IČ 031 54 262, a na Selva Invest s.r.o., se sídlem
Praha 10, Strašnice, Korytná 1538/4, PSČ 100 00, IČ 031 54 106.
zapsáno 22. září 2015
Dne 12.12.2015 došlo k převodu části závodu (středisko Brno-Pozořice) na
nabyvatele společnost BDS-BUS, s.r.o., IČ 253 02 078, se sídlem Vlkovská 334,
595 01 Velká Bíteš, na základě smlouvy o prodeji části závodu (středisko
Brno-Pozořice), uzavřené mezi společností, jako převodcem, a uvedeným
nabyvatelem, dne 13.10.2015. Převod části závodu byl schválen rozhodnutím
valné hromady společnosti konané dne 7.12.2015.
zapsáno 12. prosince 2015
Dne 1.3.2016 došlo k převodu části závodu (Divize údržby komunikací) na
nabyvatele, společnost ADOS CZ a.s., IČ 252 81 640, se sídlem Nový Svět 424,
512 46 Harrachov, na základě smlouvy o prodeji části závodu (Divize údržby
komunikací), uzavřené mezi společností jako převodcem a uvedeným
nabyvatelem dne 27.1.2016. Převod části závodu byl schválen rozhodnutím
valné hromady společnosti konané dne 12.2.2016.
zapsáno 1. března 2016
Společnost BusLine a.s., se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01
Semily, IČ 28360010, se rozdělila odštěpením a část jejího jmění přešla na
nástupnické společnosti BL01 s.r.o., se sídlem Korytná 1538/4, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČ 05666112, BL02 s.r.o., se sídlem Korytná 1538/4, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČ 05666252, BL03 s.r.o., se sídlem Korytná 1538/4, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČ 05666384, BL04 s.r.o., se sídlem Korytná 1538/4, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČ 05666449, BL05 s.r.o., se sídlem Korytná 1538/4, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČ 05667470, BL06 s.r.o., se sídlem Korytná 1538/4, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČ 05666520, OverLine s.r.o., se sídlem Korytná 1538/4, Strašnice,
100 00 Praha 10, IČ 05645638 a EnergoGas Invest s.r.o., se sídlem Korytná
1538/4, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 03155111, a to na základě Projektu
rozdělení odštěpení sloučením ze dne 28.6.2017.
zapsáno 1. října 2017
Údaje o insolvencích:
Údaje o insolvenci:
Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v
Praze č.j. MSPH 99 INS 20833/2021-A-4 ze dne 16.11.2021. Účinky zahájení
insolvenčního řízení nastaly dne 16.11.2021 v 10:55 hodin.
zapsáno 22. listopadu 2021
Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS
20833/2021-A-18 ze dne 11.1.2022 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka.
Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 11.1.2022 v 08:20 hodin.
zapsáno 13. ledna 2022
Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS
20833/2021-B-13 ze dne 8.6.2022 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na
majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 9.6.2022 v 14:11
hodin.
zapsáno 13. června 2022
Insolvenční správce: Ing. Peter Režnický, IČ: 614 55 121
Volavkova 1743/5, Břevnov, 162 00 Praha 6
zapsáno 13. ledna 2022
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