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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 118

Datum zápisu: 29. června 1990
Spisová značka: B 118 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Planet A, a.s.
Sídlo: Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ 14000
Identifikační číslo: 005 37 012
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

provozování telekomunikačních služeb
-        zprostředkování přístupu uživatelů k síti INTERNET
-        hlasová a obrazová komunikace prostřednictvím sítě INTERNET
provozování sítě elektronických komunikací
provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání
ostraha majetku a osob
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  MARTIN HAVRDA, MSBA, dat. nar. 3. února 1977
Nad náhonem 160, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 16. ledna 2007
Den vzniku členství: 16. ledna 2007

místopředseda
představenstva:

  Ing. HYNEK MLYNÁŘÍK, dat. nar. 11. listopadu 1965
Praha-Újezd - Újezd, Nad náhonem 162, PSČ 14900
Den vzniku funkce: 28. září 2007
Den vzniku členství: 16. ledna 2007

člen představenstva:
  Ing. LUKÁŠ RAMEŠ, dat. nar. 26. dubna 1978

Dr. E. Beneše 1039, 277 11 Neratovice
Den vzniku členství: 1. listopadu 2014

Počet členů: 3
Způsob jednání: Společnost navenek zastupuje předseda představenstva společnosti samostatně

nebo alespoň dva členové představenstva společnosti společně. Činí-li tyto
osoby za společnost právní jednání v písemné formě, podepisují je tak, že k
firmě společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  Ing. JAROSLAV HAVRDA, dat. nar. 23. května 1950
Praha 4 - Újezd, Nad náhonem 161, PSČ 14900
Den vzniku funkce: 16. ledna 2007
Den vzniku členství: 16. ledna 2007

člen dozorčí rady:
  Ing. MILAN ČERNÝ

Boloňská 305/8, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
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Den vzniku členství: 16. srpna 2012
člen dozorčí rady:

  Ing. PETR ŠINTÁK
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, K Biřičce 1576/5, PSČ 50008
Den vzniku členství: 16. srpna 2012

Akcie:
79 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 225,-
Kč
840 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 24 500,-
Kč
22 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 12 250,-
Kč

Základní kapitál: 20 946 275,- Kč
Splaceno: 20 784 750,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost Planet A, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění
zanikajuící společnosti KASTEN NET, s.r.o. , IČ 62956582, se sídlem
Neratovice-Byškovice, Větrná 145. Rozhodný den fúze je 1.ledna 2012.  
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 3
Rozhodnutím valné hromady ze dne 26.6.2014 byly přijaty nové stanovy
společnosti.
Valná hromada konaná dne 16.2.2015 přijala toto usnesení:
1.Základní kapitál Společnosti ve výši 8 942 500,00 Kč (osm milionů devět set
čtyřicet dva tisíc pět set korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 12 003
775,00 Kč (dvanáct milionů tři tisíce sedm set sedmdesát pět korun českých), tj.
z částky 8 942 500,00 Kč (osm milionů devět set čtyřicet dva tisíc pět set korun
českých) nově na částku 20 946 275,00 Kč (dvacet milionů devět set čtyřicet šest
tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých). Upisování akcií nad nebo pod
navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž
nově budou vydány akcie takto: 

Nové akcie A) 
Počet akcií: 59 (padesát devět) kusů akcií,
Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 225,00 Kč (jeden tisíc dvě stě dvacet pět korun
českých), 
Druh akcií: kmenové,
Podoba akcií: listinná,
Forma akcií: akcie na jméno,
Akcie budou vydány jako cenné papíry.
Emisní kurz jedné akcie: 1 225,00 Kč (jeden tisíc dvě stě dvacet pět korun
českých), 
Celkový emisní kurs všech Nových akcií A) činí: 72 275,00 Kč (sedmdesát dva
tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých),
(dále i jen Nové akcie A);

Nové akcie B) 
Počet akcií: 487 (čtyři sta osmdesát sedm) kusů akcií,
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Jmenovitá hodnota jedné akcie: 24 500,00 Kč (dvacet čtyři tisíc pět set korun
českých), 
Druh akcií: kmenové,
Podoba akcií: listinná,
Forma akcií: akcie na jméno,
Akcie budou vydány jako cenné papíry.
Emisní kurz jedné akcie: 24 500,00 Kč (dvacet čtyři tisíc pět set korun českých), 
Celkový emisní kurs všech Nových akcií B) činí: 11 931 500,00 Kč (jedenáct
milionů devět set třicet jedna tisíc pět set korun českých),
(dále i jen Nové akcie B);

3.Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady. 

4.Akcionáři Společnosti se vzdali přednostního práva upsat akcie ke zvýšení
základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.
Žádné akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. 

5.Všechny Nové akcie A a Nové akcie B budou upsány dohodou akcionářů podle
§ 491 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena ve lhůtě 5 (pěti)
dnů, počínaje přijetím tohoto rozhodnutí. 

6.Upisovací lhůta činí 15 (patnáct) dnů a počíná běžet přijetím tohoto rozhodnutí.

7.Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen tak, že 30% (třicet procent)
emisního kursu musí být splaceno nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne úpisu
akcií, a zbylá část, tj. 70% (sedmdesát procent) emisního kursu musí být
splacena nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne úpisu akcií, a to na bankovní
účet Společnosti zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, č. ú. 
107-9659600267/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 

8.Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči Společnosti proti
pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. 

Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře  Ing. Jaroslav
Havrda, datum narození 23. 05. 1950, bytem Nad náhonem 161, 149 00 Praha 4
Újezd, (Akcionář 1), ve výši 6.633.115,08 Kč (šest milionů šest set třicet tři tisíc
jedno sto patnáct korun českých a osm haléřů) ke dni 16.2.2015, vůči
Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.5.2009
(jedenáctého května roku dva tisíce devět), ve znění dodatků, mezi tímto
akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem proti pohledávce
Společnosti na splacení emisního kurzu. Započtená výše činí 6.592.950,00 Kč
(šest milionů pět set devadesát dva tisíc devět set padesát korun českých).

Valná hromada podle § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje
návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností
a Akcionářem 1, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.

Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře  Martin Havrda,
MSBA, datum narození 03. 02. 1977, bytem Nad náhonem 160, 149 00 Praha 4 -
Újezd, (Akcionář 2), ve výši 3.516.254,70 Kč (tři miliony pět set šestnáct tisíc dvě
stě padesát čtyři korun českých a sedmdesát haléřů) ke dni 16.2.2015, vůči
Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.5.2009
(jedenáctého května roku dva tisíce devět), ve znění dodatků, mezi tímto
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akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem proti pohledávce
Společnosti na splacení emisního kurzu. Započtená výše činí 3.133.550,00 Kč
(tři miliony jedno sto třicet tři tisíc pět set padesát korun českých).

Valná hromada podle § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje
návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností
a Akcionářem 2, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.

Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře  Ing. Hynek
Mlynářík, datum narození 11. 11. 1965, bytem Nad Náhonem 162, 149 00 Praha
4 - Újezd, (Akcionář 3), ve výši 803.280,40 Kč (osm set tři tisíc dvě stě osmdesát
korun českých čtyřicet haléřů) ke dni 16.2.2015, vůči Společnosti vyplývající ze
smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.5.2009 (jedenáctého května roku dva tisíce
devět), ve znění dodatků, mezi tímto akcionářem jako věřitelem a Společností
jako dlužníkem proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu.
Započtená výše činí 600.250,00 Kč (šest set tisíc dvě stě padesát korun
českých).

Valná hromada podle § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje
návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností
a Akcionářem 3, která tvoří Přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu.

Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře  Ing. Milan
Černý, datum narození 31. 08. 1969, bytem Boloňská 305, 109 00 Praha 10 -
Horní Měcholupy, (Akcionář 4), ve výši 600.568,49 (šest set tisíc pět set šedesát
osm korun českých a 49 haléřů) ke dni 16.2.2015, vůči Společnosti vyplývající ze
smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.5.2009 (jedenáctého května roku dva tisíce
devět), ve znění dodatků, mezi tímto akcionářem jako věřitelem a Společností
jako dlužníkem proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu.
Započtená výše činí 600.250,00 Kč (šest set tisíc dvě stě padesát korun
českých).

Valná hromada podle § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje
návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností
a Akcionářem 4, která tvoří Přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu.

Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře  Ing. Jakub
Jánský, datum narození 09. 07. 1988, bytem Hugo Haase 1229/3, 15200 Praha
5, (Akcionář 5), ve výši 1.250.000,00 Kč (jeden milion dvě stě padesát tisíc korun
českých) ke dni 16.2.2015, vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce
uzavřené dne 28.12.2012 (dvacátého osmého prosince roku dva tisíce dvanáct),
ve znění dodatků, mezi tímto akcionářem jako věřitelem a Společností jako
dlužníkem proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu. Započtená
výše činí 845.250,00 Kč (osm set čtyřicet pět tisíc dvě stě padesát korun
českých).

Valná hromada podle § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje
návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností
a Akcionářem 5, která tvoří Přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu.

Každá dohoda o započtení musí být uzavřena a nabýt účinnosti nejpozději do
konce lhůty ke splacení emisního kursu upisovaných akcií a podpisy smluvních
stran či jejich zástupců musí být úředně ověřeny.
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Na společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ
14000, IČO: 005 37 012, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka B 118, jakožto nástupnickou společnost, v
důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Pescom
telekomunikace s.r.o., se sídlem U Hellady 697/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO:
034 98 433, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, spisová značka C 232501.
Na společnost jako na kupujícího byl převeden závod prodávajícího pana
Michala Hejzlara, datum narození 12.2.1981, podnikající fyzická osoba, IČ: 715
29 675, se sídlem: U Rybníka 8/1, Říčany Pacov, a to s účinností k okamžiku,
kdy byl zveřejněn údaj o uložení dokladu o koupi tohoto závodu do sbírky listin
společnosti.
Na společnost jako na kupujícího byl převeden závod prodávajícího pana Jana
Čejky, datum narození 12.8.1975, podnikající fyzické osoby, IČ: 462 23 339, se
sídlem: Trnkovo náměstí 1112/1, 152 00, Praha  Hlubočepy, a to s účinností k
okamžiku, kdy byl zveřejněn údaj o uložení dokladu o koupi tohoto závodu do
sbírky listin společnosti.
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