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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 9573

Datum vzniku a zápisu: 17. září 2004
Spisová značka: B 9573 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: GLOBAL ASSISTANCE a.s.
Sídlo: Praha 8, Dopraváků 749/3, PSČ 18400
Identifikační číslo: 271 81 898
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a 
zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.

Předmět činnosti:
samostatný likvidátor pojistných událostí
dopravní zdravotní služba

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Ing. MAREK JAROŠ, dat. nar. 17. května 1975
Zahradníčkova 1220/20b, Košíře, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 1. června 2017
Den vzniku členství: 1. června 2017

místopředseda
představenstva:

  JAN WIESER, dat. nar. 26. května 1986
Havlíčkova 882/19, 250 88 Čelákovice
Den vzniku funkce: 4. ledna 2018
Den vzniku členství: 1. června 2017

člen představenstva:
  ZBYŠEK SKALICKÝ, dat. nar. 9. března 1978

Přeloučská 886/12, Vinoř, 190 17 Praha 9
Den vzniku členství: 1. ledna 2018

Počet členů: 3
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují vždy 2 členové představenstva společně.

Za společnost se podepisuje tak, že oprávněné osoby k vytištěné či napsané 
obchodní firmě společnosti svůj podpis.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
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  Ing. LUDĚK MAREK, dat. nar. 3. července 1963
Počernická 3226/2g, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 26. dubna 2018

místopředseda
dozorčí rady:

  Ing. MAREK BLAHA, dat. nar. 9. června 1981
Bratislava, V Záhradách 2037/22, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 24. října 2018
Den vzniku členství: 26. dubna 2018

místopředseda
dozorčí rady:

  JIŘÍ SÝKORA, dat. nar. 25. dubna 1963
Jáchymovská 261, 267 03 Hudlice
Den vzniku funkce: 21. června 2018
Den vzniku členství: 26. dubna 2018

předseda dozorčí
rady:

  Mag. PETER HÖFINGER, dat. nar. 19. listopadu 1971
1020 Wien, Dammhaufengasse 9, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2019
Den vzniku členství: 13. června 2019

  Mag. MARKUS MAURER, dat. nar. 3. ledna 1966
3400 Klosterneuburg, Waldgasse 31, Rakouská republika
Den vzniku členství: 13. června 2019

Počet členů: 5
Akcie:

100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
v listinné podobě

Základní kapitál: 10 000 000,- 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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