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Úplný výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 7055

Datum zápisu: 1. března 2001

Spisová značka: B 7055 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 1. března 2001

Obchodní firma: RIHA, a.s.
zapsáno 1. března 2001

Sídlo: Praha 10 - Štěrboholy, Černokostelecká čp.128, PSČ 10200
zapsáno 1. března 2001

Identifikační číslo: 264 31 581
zapsáno 1. března 2001

Právní forma: Akciová společnost
zapsáno 1. března 2001

Předmět podnikání:
velkoobchod

zapsáno 1. března 2001
vymazáno 22. června 2009

kovoobráběčství
zapsáno 1. března 2001

vymazáno 22. května 2004
zprostředkování služeb - v oblasti strojírenství, hutnictví a
energetiky

zapsáno 1. března 2001
vymazáno 22. června 2009

realitní činnost
zapsáno 1. března 2001

vymazáno 22. května 2004
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků - výroba
průmyslových těsnění

zapsáno 1. března 2001
vymazáno 22. června 2009

činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a
energetiky

zapsáno 1. března 2001
vymazáno 22. června 2009

zprostředkování obchodu - v oblasti strojírenství, hutnictví a
energetiky

zapsáno 1. března 2001
vymazáno 22. května 2004

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti

zapsáno 11. prosince 2002
vymazáno 22. května 2004

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
zapsáno 11. prosince 2002
vymazáno 22. května 2004
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zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 11. prosince 2002
vymazáno 22. května 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců -
podnikatelské poradenství

zapsáno 22. května 2004
vymazáno 22. června 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 22. června 2009

Statutární orgán -
představenstvo:

předseda:
 STANISLAV ŘÍHA, dat. nar. 23. prosince 1956

Hostouň u Prahy čp.347, PSČ 27353
zapsáno 1. března 2001

vymazáno 2. března 2004

předseda:
 STANISLAV ŘÍHA, dat. nar. 23. prosince 1956

Hostouň 43, PSČ 27353
Den vzniku funkce: 1. března 2001
Den zániku funkce: 28. února 2006

zapsáno 2. března 2004
vymazáno 1. března 2006

místopředseda:
 ZDENĚK BIDRMAN, dat. nar. 23. září 1962

Praha 4, Proutěná 423/36
Den vzniku funkce: 1. března 2001
Den zániku funkce: 28. února 2006

zapsáno 1. března 2001
vymazáno 1. března 2006

člen:
 PAVEL ŘÍHA, dat. nar. 3. prosince 1966

Praha 10, Jabloňová 2867/3
zapsáno 1. března 2001

vymazáno 2. března 2004

člen:
 PAVEL ŘÍHA, dat. nar. 3. prosince 1966

Praha 4 - Hodkovičky, Pod Lysinami 477/8, PSČ 14700
Den vzniku funkce: 1. března 2001
Den zániku funkce: 28. února 2006

zapsáno 2. března 2004
vymazáno 1. března 2006

předseda:
 STANISLAV ŘÍHA, dat. nar. 23. prosince 1956

Hostouň 43, PSČ 27353
Den vzniku funkce: 1. března 2006
Den zániku funkce: 1. března 2011
Den vzniku členství: 1. března 2006
Den zániku členství: 1. března 2011

zapsáno 1. března 2006
vymazáno 19. prosince 2012
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místopředseda:
 ZDENĚK BIDRMAN, dat. nar. 23. září 1962

Praha 4, Proutěná 423/36, PSČ 14000
Den vzniku funkce: 1. března 2006
Den zániku funkce: 1. března 2011
Den vzniku členství: 1. března 2006
Den zániku členství: 1. března 2011

zapsáno 1. března 2006
vymazáno 19. prosince 2012

člen:
 PAVEL ŘÍHA, dat. nar. 3. prosince 1966

Praha 4 - Hodkovičky, Pod Lysinami 477/8, PSČ 14700
Den vzniku členství: 1. března 2006
Den zániku členství: 1. března 2011

zapsáno 1. března 2006
vymazáno 19. prosince 2012

předseda:
 STANISLAV ŘÍHA, dat. nar. 23. prosince 1956

Hostouň - Hostouň, Na Pohoří 43, PSČ 27353
Den vzniku funkce: 29. října 2012
Den vzniku členství: 29. října 2012

zapsáno 19. prosince 2012

místopředseda:
 ZDENĚK BIDRMAN, dat. nar. 23. září 1962

Praha 10 - Křeslice, Pod zahradami 158/7, PSČ 10400
Den vzniku funkce: 29. října 2012
Den vzniku členství: 29. října 2012

zapsáno 19. prosince 2012

člen:
 PAVEL ŘÍHA, dat. nar. 3. prosince 1966

Praha 4, Pod Lysinami, PSČ 14700
Den vzniku členství: 29. října 2012

zapsáno 19. prosince 2012

Způsob jednání: Za akciovou společnost jednají v obchodních případech do
1.000.000,- Kč každý člen poředstavenstva samostatně, v
obchodních případech nad 1.000.000,- Kč dva členové
představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak,
že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti
připojí svůj podpis:
a) v obchodních případech do 1.000.000,- Kč každý člen
představenstva samostatně
b) v obchodních případech nad 1.000.000,- Kč dva členové
představenstva společně.

zapsáno 1. března 2001

Dozorčí rada:
předseda:

 VLADIMÍR ŘEHÁK, dat. nar. 15. března 1951
Hanau 6450, Lahnstrasse 18a, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 1. března 2001
Den zániku funkce: 28. února 2006

zapsáno 1. března 2001
vymazáno 1. března 2006
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místopředseda:
 Ing. MARTIN HAMPEL, dat. nar. 1. února 1945

Praha 7, Veletržní 67/824
Den vzniku funkce: 1. března 2001
Den zániku funkce: 28. února 2006

zapsáno 1. března 2001
vymazáno 1. března 2006

člen:
 MARTIN NOVOTNÝ, dat. nar. 9. listopadu 1966

Praha 9, Jablonecká 705
Den vzniku funkce: 1. března 2001
Den zániku funkce: 28. února 2006

zapsáno 1. března 2001
vymazáno 1. března 2006

předseda:
 VLADIMÍR ŘEHÁK, dat. nar. 15. března 1951

Praha 6 - Veleslavín, Janouškova 134/6, PSČ 16000
Den vzniku funkce: 1. března 2006
Den zániku funkce: 29. května 2009
Den vzniku členství: 1. března 2006
Den zániku členství: 29. května 2009

zapsáno 1. března 2006
vymazáno 22. června 2009

místopředseda:
 JOSEF MERUNKA, dat. nar. 3. ledna 1974

Praha 4, Zdiměřická 1453/28, PSČ 14900
Den vzniku funkce: 1. března 2006
Den zániku funkce: 29. května 2009
Den vzniku členství: 1. března 2006
Den zániku členství: 29. května 2009

zapsáno 1. března 2006
vymazáno 22. června 2009

člen:
 ZDENĚK STEINITZ, dat. nar. 9. dubna 1980

Praha 8 - Bohnice, Vratislavská 388/3, PSČ 18100
Den vzniku funkce: 1. března 2006
Den zániku funkce: 1. března 2011
Den vzniku členství: 1. března 2006
Den zániku členství: 1. března 2011

zapsáno 1. března 2006
vymazáno 19. prosince 2012

člen dozorčí rady:
 LIBUŠE ŘÍHOVÁ, dat. nar. 21. února 1980

Hostouň, Lipová 393, okres Kladno, PSČ 27353
Den vzniku členství: 29. května 2009
Den zániku členství: 29. října 2012

zapsáno 22. června 2009
vymazáno 19. prosince 2012
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člen dozorčí rady:
 ZUZANA BIDRMANOVÁ, dat. nar. 30. května 1962

Praha 10 - Křeslice, Pod zahradami 158, PSČ 10400
Den vzniku členství: 29. května 2009
Den zániku členství: 29. října 2012

zapsáno 22. června 2009
vymazáno 19. prosince 2012

člen:
 LIBUŠE ŘÍHOVÁ, dat. nar. 21. února 1980

Hostouň, Lipová 393, PSČ 27353
Den vzniku členství: 29. října 2012

zapsáno 19. prosince 2012

člen:
 ZUZANA BIDRMANOVÁ, dat. nar. 30. května 1962

Praha 10 - Křeslice, Pod zahradami, PSČ 10400
Den vzniku členství: 29. října 2012

zapsáno 19. prosince 2012

člen:
 ZUZANA BIDRMANOVÁ, dat. nar. 12. dubna 1990

Praha 10 - Křeslice, Pod zahradami 158/7, PSČ 10400
Den vzniku členství: 29. října 2012

zapsáno 19. prosince 2012

Akcie:
25050 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč
Podoba akcií: listinná.

zapsáno 1. března 2001
vymazáno 4. srpna 2003

37050 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč
Podoba akcií: listinná.

zapsáno 4. srpna 2003
vymazáno 11. dubna 2013

366 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
100000 ,- Kč

zapsáno 11. dubna 2013
448 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 
,- Kč

zapsáno 11. dubna 2013
4 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 ,-
Kč

zapsáno 11. dubna 2013

Základní kapitál: 25 050 000,- Kč
Splaceno: 100%

zapsáno 1. března 2001
vymazáno 4. srpna 2003

37 050 000,- Kč
Splaceno: 100%

zapsáno 4. srpna 2003

Ostatní skutečnosti:
Valná hromada společnosti RIHA, a.s., rozhodla dne 11.6.2002
o zvýšení základního kapitálu:
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1) zvyšuje se základní kapitál o částku 12.000.000,- Kč (slovy:
dvanáct milionů korun českých) upsáním nových akcií podle usta-
novení §203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upiso-
vání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,
nová výše základního kapitálu bude tedy 37.050.000,- Kč (slovy:
třicet sedm milionů padesát tisíc korun českých),
2) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. b) obchodního zá-
koníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno
12 000 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné
podobě,
3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem,
4) konstatuje, že oba stávající akcionáři společnosti se v sou-
ladu s ustanovením §204a odst. 7 obchodního zákoníku před přije-
tím tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu,
se v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování
akcií, a to formou písemných prohlášení s úředně ověřenými pod-
pisy,
5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že stávající
akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na
upisování akcií, a dále vzhledem ke skutečnosti, že bude na
splacení emisního kursu uzavřena dohoda o započtení, nejsou v
tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve
smyslu ustanovení §203 odst. 2. písm. c) obchodního zákoníku,
6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního záko-
níku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že oba akcionáři se vzdali
svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj.
12 000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), znějící na jméno
a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základ-
ního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a
to společnosti Říha - Bidrman, v.o.s., se sídlem Praha 10, Čer-
nokostelecká 128, PSČ 102 00. IČ 25109341, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložka
20159,
7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204 odst. 5 obchodního
zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání
akcií, kterou uzavírá se spolenčostí, přičemž tato smlouva musí
mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,
8)ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoní-
ku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze
upsat v sídle společnosti, na adrese Praha 10, Černokostelecká
128, PSČ 102 00, ve lhůtě čtrnácti dnů, počínaje dnem následu-
jícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti
upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o
upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci)
předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho
sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho
převzetí, a to do čtrnácti dnů ode dne, kdy nabude právní moci
usnesení Městského soudu v Praze, kterým se zapisuje návrh na
zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do
obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez
využití přednostního práva upisovateli (předem určenému zájem-
ci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o up-
sání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání
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akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování
akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následu-
jícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs
akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku
1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jednu akcii,
9) vyslovuje souhlas se započtením peněžité pohledávky vůči
společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to
pohledávky vzniklé na základě smluv o půjčkách, kterou předem
určený zájemce nabyl na základě smluv o postoupení pohledávek
uzavřených dne 3.5.2002, a to
- smlouva o půjčce ze dne 20.7.2001, jistina ve výši 400 000,-
Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), převedeno včetně
příslušenství,
- smlouva o půjčce ze dne 16.8.2001, jistina ve výši 1 019 100,-
Kč (slovy: jeden milion devatenáct tisíc jedno sto korun
českých), převedeno včetně příslušenství,
- smlouva o půjčce ze dne 21.9.2001, jistina ve výši 4 675 550,-
Kč (slovy: čtyři miliony šest set sedmdesát pět tisíc pět set
padesát korun českých), převedeno včetně příslušenství,
- smlouva o půjčce ze dne 1.12.1998, jistina ve výši 500 000,-
kč (slovy: pět set tisíc korun českých), převedeno včetně
příslušenství
- smlouva o půjčce ze dne 23.2.1999, jistina ve výši 2 900 000,-
Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých), převedeno
včetně příslušenství,
- smlouva o půjčce ze dne 24.2.1999, jistina ve výši 2 600 000,-
Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých), převedeno
včetně příslušenství,
celá pohledávka předem určeného zájemce tedy činí částku 12 094
650,- Kč (slovy: dvanáct milionů devadesát čtyři tisíce šest set
padesát korun českých), přičemž na započtení bude použita část
pohledávky ve výši 12 000 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun
českých),
10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního
zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je
upisovatel povinen splatit ve lhůtě čtrnácti pracovních dnů ode
dne upsání akcií, a to formou uzavření dohody o započtení
peněžité pohledávky vůči společnosti popsané v článku 9 tohoto
usnesení, vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu
akcií, návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci
doručen spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií,
11) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že je připuš-
těno započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohle-
dávce na splacení emisního kursu, nejsou v tomto rozhodnutí uvá-
děny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení
§203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku.

zapsáno 11. prosince 2002
vymazáno 4. srpna 2003

Na společnost RIHA, a.s. se sídlem Praha 10 - Štěrboholy, Černokostelecká
čp.128, PSČ 102 00, IČ: 264 31 581 přešlo na základě fúze sloučením jmění
zanikající společnosti ŘÍHA A SPOL., spol. s r.o., se sídlem Hostouň 43, PSČ
273 53, IČ 148 02 961. 

 
zapsáno 11. dubna 2013
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