
V ý p i s  
z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně 

oddíl C, vložka 36585 

 
 

Datum zápisu:  25.února 2000 

Obchodní firma:  Českomoravská textilní s.r.o. 

Sídlo:  Brno, Černovická 619/13, PSČ 617 00 

Identifika ční číslo:  255 91 720 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  

-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
-  zprostředkovatelská činnost 
-  překladatel-tlumočník ( ve smyslu ust.§ 1 odst. 2 zák.č.36/1967 Sb.o znalcích a tlumočnících ) 
-  zakázkové montážní práce 
-  krejčovství 
-  výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií 
-  výroba textilních vláken a tkanin 
-  výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy) 
-  realitní činnost 

Statutární orgán:  
jednatel:  Michal Bula, r.č. 730211/3753 

Letovice, Jiráskova 5, okres Blansko 

jednatel:  Radek Dvořák, r.č. 641028/0646 
Letovice, Na Požáru 15, okres Blansko 
den vzniku funkce:  18.června 2002 

Způsob zastupování: 
Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně, s výjimkou níže uvedených věcí, kdy jednají oba 
jednatelé společně: 
a) prodej a nákup nemovitostí vůbec 
b) poskytování či převzetí půjček a úvěrů nad 100 000,- Kč 
c) prodej a nákup věcí movitých za cenu nad 100 000,- Kč 
d) sjednání obchodů v hodnotě vyšší než 500 000,- Kč 
e) uzavírání smluv s předmětem plnění vyším než 2 000 000,- Kč 
f) uzavírání a rozvazování pracovního poměru zaměstnanců 
g) uzavírání leasingových smluv 
h) uzavírání úvěrových a zástavních smluv 
i) podávání návrhu na zápis vstupu společnosti do likvidace 
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě připojí svůj podpis jednatel 
nebo jednatelé. 

Prokura:   
Ing. Robert Bula, r.č. 711007/3740 
Letovice, Nerudova 314/19, PSČ 679 61 

Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj 
podpis. 

Společníci: 

Michal Bula, r.č. 730211/3753 
Letovice, Jiráskova 5, okres Blansko 
Vklad: 300 000,- Kč 
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 50 %  

Radek Dvořák, r.č. 641028/0646 
Letovice, Na Požáru 15, okres Blansko 
Vklad: 300 000,- Kč 
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 50 %  

Základní kapitál:  600 000,- Kč 

 


