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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 3626

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

1. ledna 1993
C 3626 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Commercial společnost s r. o.
Žižkova 1318, Svítkov, 530 06 Pardubice
474 68 831
Společnost s ručením omezeným
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:

Společníci:
Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

ZBYNĚK MUSIL, dat. nar. 24. dubna 1969
Dědek 85, 533 41 Živanice
Den vzniku funkce: 23. února 2005
2
Jednatel jedná za společnost navenek tak, že ji zastupuje ve všech věcech
samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo
vytištěné firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis s uvedením své funkce.
Ing. VIKTOR HLINOVSKÝ, dat. nar. 17. července 1963
Kostnická 1090, Svítkov, 530 06 Pardubice
Vklad: 102 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: ve společnosti existuje pouze jeden druh podílu, a to podíl
základní, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva ani povinnosti
Kmenový list: nevydává se
ZBYNĚK MUSIL, dat. nar. 24. dubna 1969
Dědek 85, 533 41 Živanice
Vklad: 102 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: ve společnosti existuje pouze jeden druh podílu, a to podíl
základní, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva ani povinnosti
Kmenový list: nevydává se
204 000,- Kč
Údaje o zřízení:
Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 17.
12.1992 podle zák. č. 513/91 Sb.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích č.j. 54
Cm 165/2017 - 639 ze dne 3.7.2020, bylo určeno, že že usnesení valné hromady
společnosti Commercial společnost s.r.o. ze dne 7. 8. 2017 ve znění: Valná
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oddíl C, vložka 3626

hromada odvolává pana Zbyňka Musila, nar. 24. 4. 1969, bytem Dědek 85, 533
41 Živanice, z funkce jednatele společnosti, a to pro porušení povinností při
výkonu funkce jednatele, ke dni 7. srpna 2017, je neplatné.
Předmětné rozhodnutí je předběžně vykonatelné a jelikož je obnovena činnost
statutárního orgánu, ze zákona zaniklo ke dni 13.7.2020 opatrovnictví
společnosti 1. správcovská a konkurzní v.o.s., IČ: 261 26 788 , Sladkovského 67,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.
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