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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5955

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

5. května 1999
B 5955 vedená u Městského soudu v Praze
ZOS Kačina, a.s.
Svatý Mikuláš 139, okres Kutná Hora, PSČ 28401
257 67 712
Akciová společnost

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků
opravy pracovních strojů
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zámečnictví, nástrojářství
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
Ing. MILAN KASAL, dat. nar. 9. února 1963
Obránců míru 103, Labětín, 535 01 Řečany nad Labem
Den vzniku funkce: 22. června 2017
Den vzniku členství: 22. června 2017
člen představenstva:
Ing. MILOŠ BUŇKA, dat. nar. 25. května 1966
Za Kostelem 220, Jakub, 285 33 Církvice
Den vzniku členství: 22. června 2017
místopředseda
představenstva:
Ing. MIROSLAV POSPÍŠIL, dat. nar. 22. prosince 1960
Masarykovo nám. 215, 285 31 Nové Dvory
Den vzniku funkce: 22. června 2017
Den vzniku členství: 22. června 2017
člen představenstva:
Ing. MILAN NOVOTNÝ, dat. nar. 3. srpna 1971
Chelčického 541, Žižkov, 284 01 Kutná Hora
Den vzniku členství: 22. června 2017
člen představenstva:
MVDr ANTONÍN ŠKARKA, dat. nar. 6. září 1951
č.p. 38, 285 32 Hlízov
Den vzniku členství: 22. června 2017
Počet členů:
5
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná
Způsob jednání:
navenek jménem společnosti předseda představenstva anebo
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společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost
se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému
obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda
představenstva anebo společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
Ing. BŘETISLAV VAŘEČKA, dat. nar. 1. května 1964
č.p. 92, 284 01 Rohozec
Den vzniku funkce: 20. června 2019
Den vzniku členství: 12. června 2019
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady:
IVAN ŠVÁB, dat. nar. 1. dubna 1963
Krátká 86, 285 74 Záboří nad Labem
Den vzniku členství: 12. června 2019
člen dozorčí rady:

Počet členů:
Akcie:

Základní kapitál:

JAROSLAV HAVRÁNEK, dat. nar. 29. prosince 1975
č.p. 17, 284 01 Rohozec
Den vzniku funkce: 12. června 2019
Den vzniku členství: 12. června 2019
3
2 291 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
1 234 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
287 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč
1 511 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
481 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč
157 556 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Řádná valná hromada společnosti rozhodla o spojení akcií na jméno, celkový
počet akcií na jméno v listinné podobě je 6278 kusů, z toho 2575 kusů ve
jmenovité hodnotě 1000,-Kč, 1244 kusů ve jmenovité hodnotě 100000,-Kč, 295
kusů ve jmenovité hodnotě 50000,-Kč, 1624 kusů ve jmenovité hodnotě
10000,-Kč a 540 kusů ve jmenovité hodnotě 5000. Celková výše základního
kapitálu se nezměnila.
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou
převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského
zákoníku). Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou
blízkou, popř. mezi společností a zaměstnancem, mohou se akcie převádět
pouze mezi akcionáři. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k
převodu akcie na jméno, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii
do jednoho měsíce od doručení žádosti společnosti za cenu přiměřenou jejich
hodnotě. Souhlas představenstva též se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a
účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem
akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu
vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas
představenstva nevyžaduje. Dědí-li akcie více dědiců, v řízení o dědictví se musí
dohodnout o nabytí jejich vlastnictví tak, aby se nezměnil počet a hodnota akcií
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uvedených v čl. VI. Stanov. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod
akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií
byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí
všechna práva s ní spojená.
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