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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka B 3425

Datum vzniku a zápisu: 26. listopadu 2007
Spisová značka: B 3425 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
Sídlo: Kafkova 526/21, Slavonín, 783 01 Olomouc
Identifikační číslo: 278 20 378
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

hostinská činnost
provozování solárií
masérské, rekondiční a regenerační služby
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
obory činnosti:
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí movitých
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 
akcí
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 
činnosti

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Ing. DALIBOR PŘIKRYL, dat. nar. 27. listopadu 1969
Univerzitní 226/4, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 8. dubna 2019
Den vzniku členství: 8. dubna 2019

místopředseda
představenstva:

  Mgr. Ing. PETR KONEČNÝ, dat. nar. 24. srpna 1967
Na střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 8. dubna 2019
Den vzniku členství: 8. dubna 2019

člen představenstva:
  Mgr. MARKÉTA ZÁLESKÁ, dat. nar. 18. prosince 1966

Tylova 711/1, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 8. dubna 2019

Počet členů: 3
Způsob jednání: Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda 

představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva nebo 
místopředseda představenstva  a  další  člen  představenstva  společnosti.
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Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  Mgr. SVATOPLUK BINDER, dat. nar. 18. května 1978
Kaštanová 1069/16, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

předseda dozorčí
rady:

  Mgr. RADIM LINDNER, dat. nar. 26. února 1978
Urxova 437/4, Lazce, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 8. dubna 2019
Den vzniku členství: 8. dubna 2019

místopředseda
dozorčí rady:

  PhDr. RADIM KAŠPAR, dat. nar. 17. června 1985
Stiborova 605/18, Neředín, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 8. dubna 2019
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:
  Mgr. ZDENĚK ČERNOHOUZ, dat. nar. 5. května 1986

č.p. 528, 783 47 Hněvotín
Den vzniku členství: 8. dubna 2019

člen dozorčí rady:
  TOMÁŠ DOHNAL, dat. nar. 9. července 1964

Horní náměstí 205/12, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 1. června 2021

Počet členů: 5
Jediný akcionář:

Statutární město Olomouc, IČ: 002 99 308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc

Akcie:
23 450 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10
000,- Kč
Akcie jsou omezeně převoditelné, s předchozím souhlasem valné hromady 
společnosti.

Základní kapitál: 234 500 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
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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