Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 87166
Datum vzniku a zápisu:
11. října 2021
Spisová značka:
C 87166 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:
WONDER WEB spol. s r.o.
Sídlo:
č.p. 415, 793 83 Jindřichov
Identifikační číslo:
119 24 985
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
obory činnosti:
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
zprostředkování obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod
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,
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
fotografické služby
překladatelská a tlumočnická činnost
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
poskytování technických služeb
Statutární orgán:
Jednatel:
LUKÁŠ VONDRÁČEK, dat. nar. 29. srpna 1979
Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 11. října 2021
Jednatel:
JIŘÍ VÍCHA, dat. nar. 1. července 1977
Brožíkova 687/2, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Den vzniku funkce: 11. října 2021
Počet členů:
2
Způsob jednání:

Jednatelé jednají za společnost každý samostatně, jde-li však o právní jednání, jehož předmětem je v
jednotlivém případě plnění ve výši 200.000,--Kč bez DPH a více, jednají za společnost oba jednatelé
společně.
Společníci:
Společník:
JIŘÍ VÍCHA, dat. nar. 1. července 1977
Brožíkova 687/2, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Podíl:
Vklad: 1 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:
1 000,- Kč
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
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