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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka C 125256

Datum vzniku a zápisu: 30. září 2021
Spisová značka: C 125256 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: Zámečnictví Fojtík s.r.o.
Sídlo: Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov
Identifikační číslo: 118 97 538
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s 
obory činnosti:
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

Statutární orgán:
jednatel:

  Haná Engineering s.r.o., IČ: 066 46 409
Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov
Den vzniku funkce: 7. ledna 2022

při výkonu funkce
zastupuje:

Ing. ROSTISLAV NAVRÁTIL, dat. nar. 22. ledna 1966
Fibichova 464, 796 07 Držovice

jednatel:
  Invest&Earn s.r.o., IČ: 089 60 747

Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 7. ledna 2022

při výkonu funkce
zastupuje:

STANISLAV ŠUSTR, dat. nar. 13. září 1985
Mánesova 888/10, 796 01 Prostějov

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 250.000,- 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;
h) poskytnutí darů či bezúplatného plnění jakéhokoliv druhu s výjimkou rozsahu 
běžného v obchodním styku;
i) přijímání pracovníků do pracovního a obdobného poměru.
Jednatel, společnost Haná Engineering s.r.o., není oprávněn zmocnit jiné osoby 
k jednání za společnost.

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

Podíl: Vklad: 4 900,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 49%
Druh podílu: podíl P 1, se kterým jsou spojena práva a povinnosti dle čl. VI.
společenské smlouvy

Společník: Invest&Earn s.r.o., IČ: 089 60 747
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Podíl: Vklad: 5 100,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 51%
Druh podílu: podíl P 2, se kterým jsou spojena práva a povinnosti dle čl. VI.
společenské smlouvy

Základní kapitál: 10 000,- Kč
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