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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka C 22085

Datum vzniku a zápisu: 2. dubna 1991
Spisová značka: C 22085 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: VIGA s.r.o.
Sídlo: Pražská sídl. 2425/9b, 669 02 Znojmo
Identifikační číslo: 155 48 210
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
a to zejména v oborech činností: 
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a 
myslivost 
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků 
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 
napětí 
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod a maloobchod 
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 
Poskytování technických služeb 
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Statutární orgán:
jednatel:

  ZDENĚK DVOŘÁK, dat. nar. 22. června 1978
Rooseveltova 2270/40, 669 02 Znojmo
Den vzniku funkce: 26. ledna 2022

jednatel:
  Ing. ZDENĚK DVOŘÁK, dat. nar. 28. února 1951

č.ev. 4174, 669 02 Znojmo
Den vzniku funkce: 26. ledna 2022

Počet členů: 2
Způsob jednání: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společníci:
Společník: AgroZETA Holding a.s., IČ: 243 01 817

Pražská sídl. 2425/9b, 669 02 Znojmo

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení společnosti
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s ručením omezeným uzavřenou dne 15.3.1991 a na základě
povolení FMF v Praze k založení podniku se zahraniční
majetkovou účastí č.j. XI/2-8634/91 poř. č. 02842,
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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