KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ
pracovi§té i-{usova 15, BRNO

Výpis
z obchodrrího rejstříku, vedeného
Krajským soudern v Brně
oddíl C, vložka 26473
zápisu: 19.března

Datum

1997

obchodni firma; TRoN ELEKTRoNICKÉ souČÁsrrr,s. r.o.

Sid]o., Brno, Běly pažoutové1 ěp. 742, psČ 624

Identifikačni čis]o: 253 31

00

205

Právní forma: Spoleěnost s ruěením omezeným
Přednět podnikáni:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až
žiwnostenskéhozákona

Statutární orgán:
jednateI: Zdeněk Šulák, r.ě. 640227/0325
Újezd u Brna, V sádku 842, okres Brno-venkov, PSČ 664
den vzniku funkce: 18.října 2001

53

Způsob zastupování: za spoleěnost jedná a podepisuje jednatel.

Společnici:
Zdeněk

Šulák, r.ě.

640227/0325

Újezd u Brna, V sádku 842, okres Brno-venkov, psČ664
Vklad: 100 000,- Kě
Splaceno: 100 000,- Kě

53

Obchodní podíl: 100t

Zák]-adni kapitá]-: 100 000,

-

Kě

Krajský soud v Brně

g.\

Výpis vyhotoven: 20. 09.2011
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Finančníúřad Brno rV
Rybníček2

V Brně
dne 06.02.2009

58
Čj.,

I
BRNo-rRÁr,ovo POLE
25642/09/29t9o270606l
Vyřizuje: Cahová Marie
Telefon: 541 557 328
Iinka:

663

Fax:

32B

č.dveří: 63

541- 557 398

Daňový subjekt:
TRON ELEKTRONICKÉ SOUčÁSTKy,

Běly Pažoutové 1
KoMIN

624 00 BRNO

s.r.o.

24

OSVĚOČENÍ

o registraci

Podle § 33 odst,. 12 a 13 zákona Č.337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''zákon o správě
daní"), jste u shora uvedeného správce daně zaregistrován s úěiáností
od 19. 03. ]_997 a je Vám přiděleno toto daňové identifíkační čís}o:
DIC: CZ2533l205
současně se ukončuje platnost osvědčenío registrací
čj, 3,7OL7 /Ol/29L9o2/aoet ze d,ne 02.03.zobr.
Pod}e § 5 odst.3 zákona č.588/t992 Sb., o dani z přidané hod,noty,
ve znění pozděj ších předpisů, a podle § 111 bodu 3 zákona
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod,noty, ve znění pozd,ějších předpisů
j ste
plátcem daně z přidané hodrr.oty
s účinností od 01.04.!997
Daňové identifikaČní Číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace
Se sPrávcem daně a v dalŠÍchpřípadech, pokud tak stánoví zvláštní zákon
(§ 33 odst.12 zákona o správě daní). Při všech platbách, poukazovaných
sPrávci daně, pouŽijte jako variabilní
synbo1 kmenovou část DÍč
(tj. číslo za kódem CZ) .

VeŠkerézměny ÚdajŮ, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit
shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy ňastaly (§ 33 odst.7
zákona o správě daní)
.

Protí tomuto rozhodnutí se mŮŽete odvolat do 30 dnů ode d,ne, který
následuje Po jeho doruČenÍ, písemně nebo ústně do protokolu u shora
uvedeného správce daně. odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona
o správě _da_ní )
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Tng, Zdeněk Handl
vedoucí oddělení registračního
a evidence daní

