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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 139485

Datum vzniku a zápisu: 11. června 2008
Spisová značka: C 139485 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Info Detective Company s.r.o.
Sídlo: Praha 5 - Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 15000
Identifikační číslo: 284 09 612
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

služby soukromých detektivů
Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obory činnosti:
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a 
myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských 
plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
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 chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických 
přípravků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
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
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
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního 
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ruchu
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
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 
činnosti
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
ostraha majetku a osob

Statutární orgán:
jednatel:

  DAVID ANDREAS HOLUB, dat. nar. 6. února 1974
Jamartice 20, 795 01 Rýmařov
Den vzniku funkce: 9. srpna 2018

Počet členů: 1
Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společníci:
Společník: DAVID ANDREAS HOLUB, dat. nar. 6. února 1974

Jamartice 20, 795 01 Rýmařov

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 200 000,- 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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