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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka C 116303

Datum vzniku a zápisu: 18. února 2020
Spisová značka: C 116303 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: Invest&Earn s.r.o.
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 089 60 747
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
s obory činnosti:
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
Zprostředkování obchodu a služeb,
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy,
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti,
Velkoobchod a maloobchod,
Zasilatelství a zastupování v celním řízení,
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
Testování, měření, analýzy a kontroly,
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
Překladatelská a tlumočnická činnost.

Statutární orgán:
jednatel:

  ELIŠKA PUKI, dat. nar. 17. listopadu 1999
Chebská 96/20a, Slatina, 351 01 Františkovy Lázně
Den vzniku funkce: 18. února 2020

jednatel:
  STANISLAV ŠUSTR, dat. nar. 13. září 1985

Mánesova 888/10, 796 01 Prostějov
Den vzniku funkce: 19. července 2021

Počet členů: 2
Způsob jednání: Jednatelé zastupují společnost samostatně, vyjma následujících jednání, při 

nichž jednají jednatelé společně:
a) právní jednání s hodnotou předmětu plnění nad 100.000,- Kč v jednotlivém 
případě nebo s týmž smluvním partnerem během jednoho kalendářního roku; 
b) zřizování a rušení poboček a provozoven společnosti;
c) nabývání a zcizování účasti na jiných společnostech a jiných právnických 
osobách;
d) nákup, prodej nebo zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti;
e) prodej či pacht závodu společnosti nebo jeho části;
f) převzetí ručitelských závazků;
g) převzetí nebo poskytnutí zápůjček nebo úvěrů, uzavírání smluv o nájmu s 
následným prodejem (leasing), darů, či jiného plnění nespadajícího pod běžný 
obchodní styk v rámci předmětu podnikání společnosti;
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h) poskytnutí darů či bezúplatného plnění jakéhokoliv druhu s výjimkou rozsahu 
běžného v obchodním styku;
i) přijímání pracovníků do pracovního a obdobného poměru.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  Haná Engineering s.r.o., IČ: 066 46 409
Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov
Den vzniku členství: 14. ledna 2021

při výkonu funkce
zastupuje:

ARNOŠT PETRŽELA, dat. nar. 12. prosince 1987
Křížkovského 57/16, 796 01 Prostějov

Společníci:
Společník: ELIŠKA PUKI, dat. nar. 17. listopadu 1999

Chebská 96/20a, Slatina, 351 01 Františkovy Lázně

Podíl: Vklad: 35 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 35%

Společník: Haná Engineering s.r.o., IČ: 066 46 409
Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov

Podíl: Vklad: 30 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30%

Společník: LEFA s.r.o., IČ: 066 29 237
Mánesova 888/10, 796 01 Prostějov

Podíl: Vklad: 35 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 35%

Základní kapitál: 100 000,- Kč
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