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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 94354

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

6. srpna 2003
C 94354 vedená u Městského soudu v Praze
Elektrikáři.cz s.r.o.
Olšanská 2898/4d, Žižkov, 130 00 Praha 3
270 74 617
Společnost s ručením omezeným
vydavatelské a nakladatelské činnosti
zprostředkování obchodu
reklamní činnost a marketing
zprostředkování služeb
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
-Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém
napětí
-Výroba strojů a zařízení
-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
-Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
-Velkoobchod a maloobchod
-Ubytovací služby
-Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
-Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
-Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
-Pronájem a půjčování věcí movitých
-Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
-Projektování elektrických zařízení
-Testování, měření, analýzy a kontroly
-Poskytování technických služeb
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Statutární orgán:
jednatel:

Způsob jednání:

Společníci:
Společník:

Podíl:

MARTIN FORMÁNEK, dat. nar. 28. září 1978
Olšanská 2898/4d, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 18. prosince 2013
Jednatel společnosti jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování za
společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí
jednatel svůj podpis.
MARTIN FORMÁNEK, dat. nar. 28. září 1978
Olšanská 2898/4d, Žižkov, 130 00 Praha 3
Vklad: 200 000,- Kč

Údaje platné ke dni: 1. dubna 2022 03:46
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Základní kapitál:

Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
200 000,- Kč
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