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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně
oddíl A, vložka 25718

Datum zápisu: 27. září 2012

Spisová značka:  vedená A 25718 u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Sídlo: Brno, Veslařská 230, PSČ 637 00

Identifikační číslo: 293 72 259

Právní forma: Státní podnik

Předmět
podnikání:

1. Základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v
oboru technických věd

2. Uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v
oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České
republiky (dále jen AČR), zejména se zaměřením na oblasti
rozvoje pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky a dalších
ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů a
Integrovaného záchranného systému České republiky výkonem
činnosti průmyslové a obchodní povahy při zajišťování dodávek a
služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České
republiky a plnění závazků vyplývajích z členství České republiky v
NATO a EU.

3. Provádění výzkumných a experimentálních vývojových prací pro
obranu a bezpečnost státu související s inovacemi vyšších řádů
zejména pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky ve
stěžejních v oblastech odborné působnosti, kterými jsou: (a)
chemická, biologická a radiační ochrana a související obory
chemického zabezpečení vojsk, (b) senzorová technika,
elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání, (c) speciální
kovové a nekovové materiály, technologie povrchových ochran,
systémy jakosti a technologie logistiky.

4. Poskytování MO a GŠ AČR, organizacím, podnikům a
výzkumným institucím ČR odborné podpory a služeb v oblasti
technických, organizačních a ekonomických činností spojených
nebo souvisejících s vyzbrojováním AČR.

5. Plnění hlavního předmětu podnikání VVÚ, s.p. a související
podnikatelské činnosti ústavu jsou zabezpečovány na základě
živnostenských oprávnění, uvedených ve Výpisu z živnostenského
rejstříku. Jde o následující předmět podnikání: Výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v
následujících oborech činnosti: 
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a
zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů
a záznamů; 
- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a
opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení
pracujících na malém napětí; 
- Výroba strojů a zařízení; 
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- Výroba strojů a zařízení; 
- Zprostředkování obchodu a služeb; 
- Ubytovací služby; 
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních
technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a
webové portály; 
- Pronájem a půjčování věcí movitých; 
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a
posudků; 
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské
práce; 
- Projektování elektrických zařízení; 
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo
společenských věd; 
- Testování, měření, analýzy a kontroly; 
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; 
- Předkladatelská a tlumočnická činnost; 
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,
včetně lektorské činnosti.

Statutární orgán: :ředitel
RNDr. Bohuslav Šafář, CSc., dat. nar.  23. února 1957
Brno, Klímova 2056/20,  PSČ 616 00
den vzniku funkce: 27. září 2012

Způsob jednání: Jménem státního podniku je oprávněn jednat a podepisovat ředitel.

Dozorčí rada: Ing. Václav Absolon, dat. nar.  30. července 1952
Tábor - Tábor, Budapešťská 2786,  PSČ 390 05
den vzniku členství: 27. září 2012

plk. Ing. Antonín Karmazín, dat. nar.  5. února 1965
Jihlava, Rantířovská 124/38,  PSČ 586 05
den vzniku členství: 27. září 2012

plk. gšt. Ing. Róbert Bielený, dat. nar.  18. května 1968
Brno, Ostružinová 1,  PSČ 621 00
den vzniku členství: 27. září 2012

Ing. Bohumil Hájek, dat. nar.  16. prosince 1951
Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská 309,  PSČ 109 00
den vzniku členství: 27. září 2012

Ing. Milan Šobr, CSc., dat. nar.  5. července 1945
Brno, Ulrychova 33,  PSČ 624 00
den vzniku členství: 27. září 2012

RNDr. Milan Čepera, Ph.D., dat. nar.  2. března 1963
Brno, Výhon 47,  PSČ 635 00
den vzniku členství: 27. září 2012

Zakladatel: Česká republika, Ministerstvo obrany 
Praha 6 - Hradčany, Tychonova 221/1,  PSČ 160 00
Identifikační číslo: 601 62 694

Kmenové jmění: 1 500 000,- Kč

Minimální výše
kmenového jmění:

1 500 000,- Kč
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Ostatní
skutečnosti:

Státní podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva obrany, č.j.
452-2/2012-2697.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně
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