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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 359674

Datum vzniku a zápisu: 11. prosince 2021
Spisová značka: C 359674 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: XPlace Gama s.r.o.
Sídlo: Hradčanské náměstí 56/16, Hradčany, 118 00 Praha 1
Identifikační číslo: 140 54 078
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Správa vlastního majetku

Předmět podnikání:
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Zprostředkování obchodu a služeb
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých

Statutární orgán:
Jednatel:

  ThDr. JAN BALÍK, PhD., dat. nar. 1. srpna 1965
Hradčanské náměstí 63/9, Hradčany, 118 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 11. prosince 2021

Jednatel:
  Mgr. ANTONÍN JURIGA, dat. nar. 4. srpna 1974

K poště 414, 252 67 Tuchoměřice
Den vzniku funkce: 11. prosince 2021

Jednatel:
  Ing. LINDA DOLEČKOVÁ, dat. nar. 30. prosince 1975

Pod Valem 842, 252 43 Průhonice
Den vzniku funkce: 11. prosince 2021

Počet členů: 3
Způsob jednání: Jednatelé zastupují společnost následovně: 

- jde-li o právní jednání, jehož předmětem je plnění o hodnotě nikoliv vyšší než 
40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) (bez DPH), zastupuje 
společnost každý jednatel samostatně; 
- jde-li o právní jednání, jehož předmětem je plnění o hodnotě vyšší než 
40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) (bez DPH), zastupují společnost 
společně dva (2) jednatelé; 
- jde-li o právní jednání, jehož předmětem je zcizení nebo nabytí nemovitých 
věcí, zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti, 
koupě nebo prodej podílu nebo jiné účasti v právnické osobě, která vlastní 
nemovité věci, nebo zřízení zástavního práva ke společností vlastněnému podílu 
nebo jiné účasti v právnické osobě, která vlastní nemovité věci, zastupují 
společnost společně dva (2) jednatelé. 
Jde-li o opakované plnění, je pro určení hodnoty plnění rozhodující celková výše 
plnění v době 12 (dvanácti) po sobě jdoucích měsíců před učiněním 
posuzovaného právního jednání.

Společníci:
Společník: Arcibiskupství pražské, IČ: 004 45 100

Hradčanské náměstí 56/16, Hradčany, 118 00 Praha 1
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Podíl: Vklad: 12 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 12 000,- Kč
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