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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 3406

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

8. prosince 1992
C 3406 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
KOMUTEX, spol. s r.o.
Vortová, Vortová 90, PSČ 53961
481 51 688
Společnost s ručením omezeným
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obráběčství
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení

Statutární orgán:
jednatel:

Způsob jednání:
Společníci:
Společník:

Podíl:

Základní kapitál:

JAROSLAV DRAHOŠ, dat. nar. 7. března 1957
Hlinsko - Kladno 99, PSČ 53901
Den vzniku funkce: 22. září 2010
Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně.
LIECHTEX ESTABLISHMENT
Eschen, I-E, Handelsgesellschaft, Bangarten 22, FL-9490, Vaduz,
Lichtenštejnské knížectví
Vklad: 20 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
20 000 000,- Kč
je tvořeno vklady peněžitými a nepeněžitými

Ostatní skutečnosti:
Společnost má správního radu (německy "Beirat"). Správním radou společnosti
se ustanovuje paní Irena Pospíšilová, r.č. 575226/0338, bytem Praha 4 Modřany, UJizby 1127/24. Funkční období správního rady není časově
limitováno. Správní rada dohlíží na činnost jednatelů auskutečňování
podnikatelské činnosti společnosti. Správní rada má právo kdykoli nahlížet do
všech dokladů společnosti, zvláště pak smí nahlížet do účetních knih, kontrolovat
účetní knihy, spisy společnosti ajejí majetek. Správní rada má právo se účastnit
všech jednání společnosti, jednatele, valné hromady. Správní rada přezkoumává
řádnou, mimořádnou akonsolidovanou, popřípadě imezitimní účetní závěrku
anávrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty apředkládá své vyjádření valné
hromadě. Správní rada může udělovat jednateli konkrétní úkoly. Jednatel je
povinen správnímu radovi podávat průběžně abezodkladně informace odění ve
společnosti, bezodkladně zasílat podklady, které odění ve společnosti vypovídají
(např. poptávky, výkresy, kalkulace, nabídky, plány na nákup materiálů,
ekonomická hlášení, měsíční uzávěrky, inventury, informace oplnění plánů
prodeje afinančního plánu). Jednatel je povinen správního radu seznamovat se
všemi obchodními partnery společnosti - zejména dodavateli aodběrateli adále je
povinen správního radu průběžně informovat oprůběhu kolektivního vyjednávání
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apředložit správnímu radovi znění kolektivní smlouvy před jejím uzavřením
kodsouhlasení, projednávat se správním radou personální otázky apředkládat
kodsouhlasení všechny personální změny (záměr nově přijmout zaměstnance
apodmínky budoucí pracovní smlouvy sním, záměr propuštění zaměstnance
atd.). Správní rada zajišťuje koordinaci komunikace apřenosu informací mezi
jednatelem avalnou hromadou (jediným společníkem), koordinaci plnění pokynů
apožadavků valné hromady (jediného společníka) jednatelem anapomáhá
naplnění hospodářských cílů, vytčených valnou hromadou (jediným
společníkem), kontrola vedení společnosti, především kontrola dodržování
kompetencí jednatele stanovených ve smlouvě ovýkonu funkce jednatele.
1
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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