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OHL ŽS, a.s.

Místo soudu BRNO

Rubrika
Změna - Brno
Aktuální stav - Brno
Insolvenční řízení - Brno

Obchodní jméno OHL ŽS, a.s.

Sídlo Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02, Česká republika

IČ 46342796

Číslo obch.
věstníku

40/10

Značka 5998311-40/10

Základní kapitál 486 463 000

Datum publikace 6.10.2010 12:00

Obchodní jméno: OHL ŽS, a.s.  
Sídlo: Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02, Česká republika  
IČ: 46342796  
Oddíl: B. Vložka: 695  
Datum zápisu: 1. 4. 1992  
Zapisuje se ke dni: 24. 9. 2010 - Údaje o insolvenci: Insolvenční řízení bylo
 zahájeno na základě usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 38 INS
 11100/2010-A-2 ze dne 24.09.2010. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly
 dne 24.09.2010 v 14.23 hodin.  
Aktuální stav:  
OHL ŽS, a.s.  
 Sídlo: Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02, Česká republika  
 IČ: 46342796  
Právní forma: akciová společnost  
Předmět činnosti: provozování drážní dopravy; provozování dráhy-vlečky;
 zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v
 rozsahu: drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících
 kabelových souborů - kabelová vedení s optickými vlákny; distribuce elektřiny;
 hornická činnost v rozsahu podle ust. § 2 zák. č. 61/1988 Sb., ve znění z. č.
 542/1991Sb.: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, c)
 zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,  d)úprava a
 zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, g)zajišťování
 a likvidace starých důlních děl; činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu
 podle § 3 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
 báňské správě, v úplném znění: c) práce k zajištění stability podzemních
 prostorů (podzemní sanační práce) e) zemní práce prováděné na použití strojů a
 výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových
 horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné
 účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 h) práce na zpřístupnění starých
 důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v
 bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní,
 v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu
 větším než 300 m krychlových horniny; činnost pro ČD, a.s. v rozsahu: 1. Opravy
 a provádění schválených změn na drážních vozidlech, jejichž podstatou je zásah
 do konstrukce vozidla, znamenající odchylku od schváleného stavu podle § 62
 Vyhlášky č. 173/1995 Sb. v současně platném znění u speciálních železničních
 kolejových vozidel dále uvedených řad, zařazených u ČD, a.s. nebo v majetku ČD,
 a.s. vyjma činností, uvedených v seznamu kooperací v Příloze č. 1 Certifikátu,
 a to: a) speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 včetně modifikací, b)
 přívěsných vozíků řad PV a PVK. 2. Povrchové úpravy speciálních hnacích vozidel
 typu MUV 69 včetně modifikací v rozsahu LAK I, LAK II a LAK III dle schválených
 nátěrových postupů. 3. Povrchové úpravy přívěsných vozíků řad P a PVK v rozsahu
 LAK I dle schválených nátěrových postupů. obchod s elektřinou; provádění
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 technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení drah
 železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu: zařízení elektrická: a)
 elektrické sítě a elektrické rozvody drah, b) elektrická rozvodná zařízení drah
 a elektrické stanice drah, c) trakční napájecí a spínací stanice, d) elektrická
 zařízení napájená z trakčního vedení, e) elektrická zařízení drážních vozidel,
 f) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační
 a výpočetní techniky, g) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování
 dráhy, h) zkušebny elektrických zařízení drah - Zařízení pro ochranu před
 účinky atmosférické a statické elektřiny. - Zařízení pro ochranu před
 negativními účinky zpětných trakčních proudů. truhlářství, podlahářství; opravy
 ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; kovářství, podkovářství;
 zámečnictví, nástrojářství; obráběčství; projektová činnost ve výstavbě; výkon
 zeměměřických činností; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a
 plnění nádob plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; výroba, obchod a služby
 neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pokrývačství, tesařství;
 zednictví; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
 elektronických a telekomunikačních zařízení; klempířství a oprava karoserií;
 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;  nákladní
 mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny
 včetně;  nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
 nad 3,5 tuny;  vnitrostátní příležitostná osobní;  mezinárodní příležitostná
 osobní; izolatérství; opravy silničních vozidel; provádění trhacích prací;
 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob; provádění staveb,
 jejich změn a odstraňování; vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
 malířství, lakýrnictví a natěračství; Vodoinstalatérství, topenářství  
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Michal Štefl, r.
 č. 560518/2484, Brno, Jugoslávská 93, PSČ 602 00, Brno-město, Česká republika.
 Datum začátku funkce: 8. 6. 2006. Datum začátku členství: 8. 6. 2006; 1.
 místopředseda představenstva ing. František Ledabyl, r. č. 510207/143, Brno,
 Révová 4432/22, PSČ 628 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 8. 6. 2006.
 Datum začátku členství: 8. 6. 2006; 2.místopředseda představenstva Paolo Bee,
 r. č. 640427/7165, Brno, Schodová 243/22, PSČ 602 00, Česká republika. Datum
 začátku funkce: 23. 4. 2009. Datum začátku členství: 23. 4. 2009; člen
 představenstva ing. Josef Martinovský, r. č. 500108/380, Úvaly, Pražská 1357,
 Česká republika. Datum začátku členství: 8. 6. 2006; člen představenstva Václav
 Bartoněk, r. č. 530418/098, Brno, Brno-město, Blatouchová 1083/3B, PSČ 618 00,
 Česká republika. Datum začátku členství: 20. 6. 2008; člen představenstva
 Carmen Escribano Guzmán, dat. nar. 1. 3. 1961, Madrid, Avenida de America 58,
 Španělské království. Datum začátku členství: 18. 4. 2007; člen představenstva
 Manuel Viciana Pedrosa, dat. nar. 17. 5. 1957, Alicante, Calle Churruca 12 PO2
 C, 03003, Španělské království. Datum začátku členství: 1. 11. 2009  
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná
 navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování
 za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému
 obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové
 představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo jeden z
 místopředsedů. předseda představenstva (v době jeho nepřítomnosti 1. nebo 2.
 místopředseda představenstva) spolu s dalším členem představenstva nebo
 předseda spolu s mítopředsedou nebo oba místopředsedové mohou k zastupování a
 podepisování za společnost písemně zmocnit jakoukoliv třetí osobu.  
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Francisco Marín Andrés, dat. nar. 24. 9.
 1942, Avda.Provincias Vascongadas N.5, 28023 La Florida Madrid, Španělské
 království. Datum začátku funkce: 8. 7. 2008. Datum začátku členství: 20. 6.
 2008; člen dozorčí rady Jiří Cenek, r. č. 450424/481, Brno, Churého 12, Česká
 republika. Datum začátku členství: 23. 3. 2007; člen dozorčí rady ing. Vojtěch
 Knop-Kostka, r. č. 370913/436, Praha 4, Nuselská 84/24, PSČ 140 00, Česká
 republika. Datum začátku členství: 20. 6. 2008; člen dozorčí rady ing. Jaroslav
 Šandr, r. č. 501126/034, Ochoz, Hostěnice 164, PSČ 664 02, Česká republika.
 Datum začátku členství: 1. 10. 2008; člen dozorčí rady Ignacio Martinez
 Esteban, dat. nar. 3. 8. 1964, Madrid, C/Pensamiento 27, 28020, Španělské
 království. Datum začátku členství: 16. 2. 2006; člen dozorčí rady Arturo
 Agulló Jaramillo, dat. nar. 17. 12. 1962, Madrid, c/Nuria 91, 3o. B1, Španělské
 království. Datum začátku členství: 25. 10. 2006  
Akcie: Počet akcií: 486 463 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v
 zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč.  
Základní kapitál: 486 463 000 Kč, splaceno: 486 463 000 Kč  
Ostatní skutečnosti: Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v
 Praze 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000; Datum sepsání notářského zápisu a další údaje
 o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172
 obchodního zákoníku. Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu
 ze dne 31.3.1992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisus je zakladatelská
 listina a schválené stanovy této společnosti. Zakladatel splatil celé základní
 jmění společnosti, které je představováno peněžitým i nepeněžitým vkladem
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 uvedeným v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve
 schváleném privatizačním projektu s.p. Železniční stavitelství Brno. Byly
 předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 2. 7. 1996. Ke dni 26.2.1994
 byly předloženy stanovy společnosti upravené a doplněné v §§ 3, 6, 7, 9, 11,
 13, 14, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 38, 42, 43, 46, 49. Ke dni 14.10.1994 byly
 předloženy stanovy společnosti upravené a doplněné v §§ 6, 19, 20, 30, 33, 38,
 41 a v části ll. Ke dni 3.10.1995 se zapisuje změna stanov v § 6 přijatá valnou
 hromadou dne 23.6.1995. Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém
 rozhodnutím valné hromady dne 5.6.1997. Společnost se řídí stanovami ve znění
 přijatém valnou hromadou konanou dne 2.6.1998. Společnost se řídí stanovami
 upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 16.6.1999. Společnost se řídí
 stanovami upravenými valnou hromadou konanou dne 22.6.2000. Společnost se řídí
 stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 13.11.2000.
 Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne
 11.06.2002.  
Údaje o insolvenci: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě usnesení
 Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 38 INS 11100/2010-A-2 ze dne 24.09.2010.
 Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 24.09.2010 v 14.23 hodin.  
 Oddíl: B. Vložka: 695  
 Datum zápisu: 1. 4. 1992  
5998311-40/10 

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
http://iHNed.cz/vov - Obchodní věstník na váš e-mail
http://PravniRadce.cz - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi
http://Reality.iHNed.cz - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře
http://FinWeb.cz - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí
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