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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 14293

Datum vzniku a zápisu: 12. května 2008
Spisová značka: B 14293 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Europe Automotive Holding a.s.
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ 11000
Identifikační číslo: 283 94 348
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí
Oční optika
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
zejména: 
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků, 
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, 
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a 
zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů, 
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 
Umělecko-řemeslné zpracování kovů, 
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, 
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 
napětí, 
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost, 
Výroba strojů a zařízení, 
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, 
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, 
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, 
Zprostředkování obchodu a služeb, 
Velkoobchod a maloobchod, 
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, 
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, 
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy), 
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, 
Zasilatelství a zastupování v celním řízení, 
Ubytovací služby, 
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály, 
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, 
Pronájem a půjčování věcí movitých, 
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, 
Projektování elektrických zařízení, 
Testování, měření, analýzy a kontroly, 
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Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 
Fotografické služby, 
Překladatelská a tlumočnická činnost, 
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy, 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti, 
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 
akcí, 
Poskytování technických služeb, 
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků 
jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel, 
Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Zámečnictví, nástrojářství
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a  plnění nádob plyny
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  JOSEF BUREŠ, dat. nar. 11. září 1952
Blanická 103, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
Den vzniku funkce: 25. června 2021

místopředseda
představenstva:

  JOSEF BUREŠ, dat. nar. 28. června 1981
Jáchymovská 276/16, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec
Den vzniku funkce: 25. června 2021

člen představenstva:
  PETRA BUREŠOVÁ, dat. nar. 4. května 1984

Blanická 103, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
Den vzniku funkce: 25. června 2021

Počet členů: 3
Způsob jednání: Za společnost jedná samostatně místopředseda představenstva. Předseda 

představenstva jedná za společnost vždy společně s členem představenstva 
nebo místopředsedou představenstva. Člen představenstva jedná za společnost 
vždy společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou 
představenstva.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  JAN FRANC, dat. nar. 29. září 1976
Schillerova 283/12, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec
Den vzniku funkce: 25. června 2021

Počet členů: 1
Jediný akcionář:

JOSEF BUREŠ, dat. nar. 28. června 1981
Jáchymovská 276/16, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec
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Akcie:
20 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
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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