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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 15418

Datum vzniku a zápisu: 7. prosince 1992
Spisová značka: C 15418 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: EMV s.r.o.
Sídlo: Praha 4, Vlnitá 890/70, PSČ 14700
Identifikační číslo: 480 38 792
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
vodoinstalatérství, topenářství
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v
provozu
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
hostinská činnost
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
truhlářství, podlahářství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Statutární orgán:
jednatel:

  MICHAL VYDRA, dat. nar. 30. srpna 1974
Jana Růžičky 1141/7, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 7. prosince 1992

Způsob jednání: Společnost navenek zastupují a za společnost podepisují jednatelé
a to i samostatně.

Společníci:
Společník: Ing.Miroslav Vydra - zakladatel,r.č.430502/005, dat. nar. 2. května 1943

Praha 4, Jana Růžičky 1141/7, PSČ 14800

Podíl: Vklad: 6 670 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1/2

Společník: MICHAL VYDRA, dat. nar. 30. srpna 1974
Jana Růžičky 1141/7, Kunratice, 148 00 Praha 4

Podíl: Vklad: 6 670 000,- Kč
Splaceno: 100%
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Obchodní podíl: 1/2
Datum sepsání společenské smlouvy:2.12.1992

Základní kapitál: 13 340 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Počet členů statutárního orgánu:1
Společnost EMV s.r.o. byla rozdělena odštěpením s přechodem vyčleněné části 
jmění dle projektu ze dne 21.6.2016 na nově vznikající společnost Haly Kunratice 
s.r.o. se sídlem Libušská 190/100, 142 00 Praha 4, IČ 05381665. Rozhodným 
dnem byl 1. červen 2016.
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