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Výpis

z rejstříku ústavů, vedeného 
Krajským soudem v Brně 

oddíl U, vložka 275

Datum vzniku a zápisu:
8. dubna 2019
Spisová značka:
U 275 vedená u Krajského soudu v Brně
Název:
USPP - CZECHIA, z. ú.
Sídlo:
Jaselská 193/10, Veveří, 602 00 Brno
Identifikační číslo:
080 66 388
Právní forma:
Ústav
Předmět činnosti:
Hlavním cílem činnosti ústavu je vytváření prostoru pro rozvoj vzájemných hospodářských a obchodních 
vztahů mezi Českou republikou, Evropskou unií a Ukrajinou, poskytování služeb podnikům a podnikatelům 
a dále napomáhání rozvoji hospodářských vztahů a spolupráce mezi podnikateli a institucemi působícími 
jak v České republice a Evropské Unii, tak v Ukrajině. 

V rámci své hlavní činnosti vyvíjí ústav s využitím své osobní a majetkové složky zejména následující 
společensky a hospodářsky užitečné činnosti, jejichž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za 
podmínek stanovených ústavem: 
a.Obstarávání a poskytování informací o: 
-legislativních podmínkách podnikání v České republice, Evropské Unii a Ukrajině, 
-obchodních příležitostech, 
-obchodních partnerech, 
-zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů v České republice a v Ukrajině. 
b.Rozvoj obchodních kontaktů na bázi služeb poskytovaných individuálním zájemcům, a to zejména: 
-provádění průzkumů trhu, 
-vyhledávání obchodních partnerů pro nabídky a poptávky, 
-zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích, 
-zprostředkování tlumočení a překladů včetně jejich soudního ověření, 
-studie proveditelnosti, 
-zprostředkování právního poradenství v oblasti obchodního, pracovního, správního a daňového práva 
České republiky a Ukrajiny, 
-podpora podnikatelů při účasti na veletrzích a jiných akcích. 
c.Podpora vzájemných obchodních styků, a to zejména: 
-pořádání akcí na propagaci ukrajinských podniků v České republice a Evropské Unii a českých a 
evropských podniků v Ukrajině, 
-podpora aktivit směřujících k prohloubení vzájemné obchodní spolupráce formou předávání znalostí, 
zkušeností, poradenské činnosti, organizace seminářů a workshopů, konzultačních dnů apod., 
-spolupráce s hospodářskými komorami, obchodními komorami, organizacemi na podporu podnikání či na 
podporu zahraničního obchodu (export a import) v České republice, Evropské Unii a Ukrajině.
Statutární orgán - ředitel:

ředitel:
 
Mgr. ANTONÍN ŠIMEČEK, dat. nar. 12. listopadu 1967
Stráně 120, 664 61 Rebešovice
Den vzniku funkce: 8. dubna 2019

Počet členů:
1

Způsob jednání:
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Ředitel zastupuje ústav ve všech záležitostech samostatně. V případě jednání ve věcech s hodnotou nad 
1.000.000,- Kč se vyžaduje kromě předchozího souhlasu správní rady i podpis alespoň jednoho člena 
správní rady.
Správní rada:

předseda správní rady:
 
GEORGIJ NIKOLAJEV, dat. nar. 6. října 1958
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Den vzniku funkce: 8. dubna 2019
Den vzniku členství: 8. dubna 2019

člen správní rady:
 
Ing. BOHUSLAV CHALUPA, dat. nar. 15. června 1960
Absolonova 719/30, Komín, 624 00 Brno
Den vzniku členství: 8. dubna 2019

člen správní rady:
 
MAREK JANÍČEK, dat. nar. 1. srpna 1973
Zelná 68/7, Přízřenice, 619 00 Brno
Den vzniku členství: 8. dubna 2019

Počet členů:
3
Zakladatel:
Mgr. ANTONÍN ŠIMEČEK, dat. nar. 12. listopadu 1967
Stráně 120, 664 61 Rebešovice
Ing. BOHUSLAV CHALUPA, dat. nar. 15. června 1960
Absolonova 719/30, Komín, 624 00 Brno
Výše vkladu:
14 000,- Kč
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). 
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