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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 205

Datum zápisu: 1. května 1992

Spisová značka: B 205 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Sídlo: tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most

Identifikační číslo: 445 69 181

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:
výkon zkušební činnosti v oboru produktů spalování,
odpadového hospodářství, životního a pracovního prostředí a v
dalších oborech v rozsahu uděleného oprávnění
provoz radioizotopové laboratoře s otevřenými a uzavřenými
zářiči podle zvláštního povolení a aplikace radionuklidových
metod v hornictví, ekologii a v příbuzných oborech včetně
výzkumu ionizujícího záření
projektová činnost ve výstavbě
geologické práce
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou
součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem dle § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti
a činnosti souvisejících v rozsahu uděleného oprávnění
posuzování shody a certifikace stanovených a nestanovených
výrobků v rozsahu platných rozhodnutí o autorizaci a akreditaci
výkon akreditovaných laboratorních a diagnostických zkušebních
činností v rozsahu platných osvědčení o akreditaci
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
poskytování telekomunikačních služeb
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
pronájem nemovitostí a nebytových prostor
hornická činnost v rozsahu dle ustanovení § 2, písmene a), b), c), d), e) zákona
č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí
skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán -
představenstvo:

Předseda představenstva:
 Ing. MARCELA ŠAFÁŘOVÁ, Ph.D., dat. nar. 28. ledna 1955

Mládežnická 81, 435 13 Meziboří
Den vzniku funkce: 27. května 2011
Den vzniku členství: 27. května 2011

Člen představenstva:
 Ing. MILAN KORENC, dat. nar. 17. června 1967

Fűgnerova 1618, 440 01 Louny
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Den vzniku členství: 27. května 2011

Člen představenstva:
 Ing. PETR SVOBODA, CSc., dat. nar. 26. ledna 1956

Sportovní 3237, 434 01 Most
Den vzniku členství: 20. prosince 2011

Způsob jednání: Společnost zastupují a podepisují za ni:
a) samostatně předseda představenstva,
b) společně dva členové představenstva, není-li ani jeden z nich předseda
představenstva. 
Podepisování za společnost se děje tak, že výše uvedené osoby k vytištěné
nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis spolu s uvedením
funkce, v níž společnost zastupují.

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:

 VLADIMÍR ROUČEK, dat. nar. 17. srpna 1947
S. K. Neumanna 1761/11, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 29. dubna 2013
Den vzniku členství: 27. května 2011

Místopředseda dozorčí rady:
 Ing. VLADIMÍR BUDINSKÝ, dat. nar. 25. listopadu 1959

Cítolibská 2625, 440 01 Louny
Den vzniku funkce: 27. května 2011
Den vzniku členství: 27. května 2011

Člen dozorčí rady:
 Ing. LUKÁŠ ANDĚL, dat. nar. 21. listopadu 1973

Školní 2451, 440 01 Louny
Den vzniku členství: 10. května 2011

Člen dozorčí rady:
 Mgr. JANA SEDLÁČKOVÁ, dat. nar. 2. prosince 1980

Síbova 308, Újezdské Předměstí, 418 01 Bílina
Den vzniku členství: 27. května 2011

Člen dozorčí rady:
 PETR PROCHÁZKA, dat. nar. 14. května 1968

Potoční 46, 435 13 Meziboří
Den vzniku členství: 23. června 2014

Člen dozorčí rady:
 Ing. MARIAN HEJNÝ, dat. nar. 7. ledna 1980

Topolová 1379, 434 01 Most
Den vzniku členství: 11. listopadu 2014

Akcie:
70307 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč
Akcie jsou kmenové v zaknihované podobě

Základní kapitál: 70 307 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Údaje o založení:
Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku.
Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České
republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na který
přešel majetek státního podniku Výzkumný ústav pro hnědé uhlí,
s.p. rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj
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České republiky č. 33 ze dne l5.3.l992.
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne
8.4. l992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování
členů představenstva a dozorčí rady.
Zakladatel splatil lOO% 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 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, s.p.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 6
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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