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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl , vložka B 636

Datum zápisu: 1. ledna 1994
Spisová značka: B 636 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: Teplárna Strakonice, a.s.
Sídlo: Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice

Doručovací číslo: 38643
Identifikační číslo: 608 26 843
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

hostinská činnost
provozování železniční dráhy - vlečky
provozování drážní dopravy na dráze - vlečce
výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie
výroba elektřiny
obráběčství
zámečnictví, nástrojářství
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - 
obory činnosti:
velkoobchod a maloobchod
ubytovací služby
výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
pronájem a půjčování věcí movitých

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Mgr. BŘETISLAV HRDLIČKA, dat. nar. 6. ledna 1962
Stavbařů 207, Strakonice II, 386 01 Strakonice
Den vzniku funkce: 21. dubna 2015
Den vzniku členství: 21. dubna 2015

člen představenstva:
  PAVEL ZACH, Dis., dat. nar. 30. dubna 1973

Modlešovice 12, 386 01 Strakonice
Den vzniku členství: 21. dubna 2015
Člen představenstva pověřený podle § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. 
právním jednáním vůči zaměstnancům

člen představenstva:
  Ing. FRANTIŠEK MAREK, dat. nar. 24. února 1961

Husova 515, Strakonice I, 386 01 Strakonice
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Den vzniku členství: 21. dubna 2015
člen představenstva:

  Ing. PAVEL MAREŠ, dat. nar. 29. listopadu 1955
Sídliště 1. máje 1143, Strakonice I, 386 01 Strakonice
Den vzniku členství: 21. dubna 2015

člen představenstva:
  Ing. PAVEL KAJTMAN, dat. nar. 16. srpna 1969

Tržní 281, Strakonice I, 386 01 Strakonice
Den vzniku členství: 2. června 2016

Počet členů: 5
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají: a) celé 

představenstvo, b) předseda a jeden člen představenstva, c) dva členové 
představenstva současně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak 
napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis: a) celé představenstvo, 
b) předseda a jeden člen představenstva, c) dva členové představenstva 
současně.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  JOSEF ŠTRÉBL, dat. nar. 6. listopadu 1951
Prácheňská 292, Strakonice II, 386 01 Strakonice
Den vzniku funkce: 21. dubna 2015
Den vzniku členství: 21. dubna 2015

člen dozorčí rady:
  Ing. JOSEF MOUČKA, dat. nar. 25. března 1965

Hraniční 377, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice
Den vzniku členství: 21. dubna 2015

člen dozorčí rady:
  JOSEF ZOCH, dat. nar. 20. června 1950

Pohraniční stráže 59, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice
Den vzniku členství: 21. dubna 2015

člen dozorčí rady:
  Mgr. JAN SVOBODA, dat. nar. 31. ledna 1947

Bavorova 562, Strakonice I, 386 01 Strakonice
Den vzniku členství: 21. dubna 2015

člen dozorčí rady:
  Ing. JAN FILIP, dat. nar. 26. prosince 1968

Nádražní 403, Strakonice II, 386 01 Strakonice
Den vzniku členství: 2. června 2016

člen dozorčí rady:
  Mgr. MILOSLAV TUHÁČEK, dat. nar. 8. dubna 1968

Bezděkovská 288, Strakonice II, 386 01 Strakonice
Den vzniku členství: 2. června 2016

Počet členů: 6
Akcie:

191 628 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč
Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna se zaknihovanou akcií vykonávat 
osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenný papírů k rozhodnému 
dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo 
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uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných 
papírů neodpovídá skutečnosti. 
Zaknihované akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.

Základní kapitál: 191 628 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je
představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku
uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku
je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního
podniku Jihočeské energetické závody.
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního
zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního
majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42,
na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na
jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu
ze dne 13.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich
stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Ke zvýšení základního jmění společnosti došlo nepeněžitým
vkladem Města Strakonice ve výši 46 277 000,- Kč. Nemovitosti v
této hodnotě Město Strakonice vložilo do společnosti dne
27.11.1995. Celé základní jmění je splaceno.
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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