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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 20059

Datum vzniku a zápisu: 30. září 2014
Spisová značka: B 20059 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
Identifikační číslo: 034 47 286
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
zprostředkování obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod
skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály
nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
pronájem a půjčování věcí movitých
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
testování, měření, analýzy a kontroly
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
poskytování technických služeb
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo:
místopředseda
představenstva:

  PhDr. FILIP HÁJEK, dat. nar. 4. srpna 1979
Jaromírova 688/45, Nusle, 128 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 11. ledna 2021
Den vzniku členství: 2. března 2019

předseda
představenstva:

  Mgr. JOZEF SINČÁK, MBA, dat. nar. 17. ledna 1970
Nepilova 903/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 29. dubna 2019
Den vzniku členství: 27. dubna 2019

člen představenstva:
  Ing. MARTIN PÍPA, dat. nar. 26. března 1979

Podbělová 2820/20, Líšeň, 628 00 Brno
Den vzniku členství: 6. dubna 2020

místopředseda
představenstva:

  Ing. JOSEF RICHTR, dat. nar. 28. ledna 1971
Moskevská 1403/28, Vršovice, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 6. května 2021
Den vzniku členství: 1. května 2021

Počet členů: 5
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Způsob jednání: Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně, z 
nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou 
představenstva.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  Ing. ADAM SCHEINHERR, Ph.D., MSc., dat. nar. 19. dubna 1987
Argentinská 1284/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: 20. prosince 2022
Den vzniku členství: 5. prosince 2022

místopředseda
dozorčí rady:

  Mgr. ONDŘEJ MIROVSKÝ, dat. nar. 24. ledna 1979
Komunardů 1467/40, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: 20. prosince 2022
Den vzniku členství: 2. dubna 2019

místopředseda
dozorčí rady:

  Bc. MARTIN JEDLIČKA, dat. nar. 23. září 1986
Famfulíkova 1143/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 20. prosince 2022
Den vzniku členství: 5. prosince 2022

člen dozorčí rady:
  JUDr. PETR NOVOTNÝ, dat. nar. 31. května 1985

Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 1. dubna 2019

člen dozorčí rady:
  MAREK PARIS, dat. nar. 22. prosince 1991

Na krčské stráni 690/29, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 4. srpna 2020

člen dozorčí rady:
  Ing. MARTIN KALA, dat. nar. 12. ledna 1976

Feřtekova 545/11, Bohnice, 181 00 Praha 8
Den vzniku členství: 5. prosince 2022

člen dozorčí rady:
  JAN JÍLEK, dat. nar. 1. července 1987

České Chalupy 7, 382 03 Nová Ves
Den vzniku členství: 5. prosince 2022

člen dozorčí rady:
  Mgr. PAVEL DOBEŠ, dat. nar. 19. ledna 1982

Buková 396/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 5. prosince 2022

Počet členů: 9
Jediný akcionář:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 000 64 581
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Akcie:
10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč
59 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Základní kapitál: 159 000 000,- Kč
Splaceno: 159 000 000,- Kč
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Ostatní skutečnosti:
Jediný akcionář, v souladu s Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 732 ze 
dne 31.3.2017, rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 100.000.000,- Kč (slovy: jedno 
sto milionů korun českých) o částku 59.000.000,- Kč (slovy: padesát devět 
milionů korun českých) na novou výši 159.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát 
devět milionů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad ani pod 
částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

b)Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všechny nové akcie budou 
upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. 
hlavní město Praha, IČ: 000 64 581, se sídlem Praha 1  Staré Město, Mariánské 
náměstí 2/2, PSČ 110 00 (dále jen předem určený zájemce). Předem určený 
zájemce upíše akcie na základě 
Strana třetí

smlouvy, která bude uzavřena se Společností ve smyslu § 479 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
c)Předem určený zájemce upíše 59 kusů nových kmenových akcií, vydaných 
jako cenný papír na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 
Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie je tvořen jmenovitou hodnotou ve 
výši  1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním ážiem ve výši 
4.460,08 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta šedesát korun českých a osm haléřů).

d)Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem. Nepeněžitý 
vklad byl popsán a oceněn Znaleckým posudkem č. 1366-20/2017 ze dne 
27.1.2017 Znaleckého ústavu APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav, se sídlem 
Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 261 03 451, jmenovaný 
znaleckým ústavem na základě žádosti v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovením § 6 odst. 1 
vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znalec byl vybrán 
rozhodnutím představenstva Společnosti ze dne 12.1.2017. 

Za výše uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 59 kusů nových 
kmenových akcií, vydaných jako cenný papír na jméno, ve jmenovité hodnotě 
každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 
Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie je tvořen jmenovitou hodnotou ve 
výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním ážiem ve výši 
4.460,08 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta šedesát korun českých a osm haléřů). 

e) Předmětem nepeněžitého vkladu je vybraný majetek původně předaný hl. m. 
Prahou do správy k vlastnímu hospodářskému využití Technické správě 
komunikací hl. m. Prahy, příspěvkové organizaci (dále jen TSK p.o.) zřizovací 
listinou organizace. 
Nepeněžitý vklad je tvořen: 
-dlouhodobým nehmotným majetkem vedeným na účtech TSK p.o. č. 013 a 018
-samostatnými věcmi movitými vedenými na účtech TSK p.o. č. 022 a 028 
-drobným majetkem vedeným na účtech TSK p.o. č. 0901 a 0902 
v celkové tržní hodnotě podle znaleckého posudku ve výši 59.263.145,- Kč 
(slovy: padesát devět milionů dvě stě šedesát tři tisíce jedno sto čtyřicet pět 
korun českých). 
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f) Lhůta pro úpis akcií bude činit třicet (30) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o 
zvýšení základního kapitálu a počíná běžet ode dne rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu 
Společnosti.

g) Nepeněžitý vklad bude vnesen protokolárním předáním a převzetím movitých 
věcí tvořících nepeněžitý vklad v sídle společnosti Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, a to 
do třiceti (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
Na společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem 
Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 034 47 286, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 
20059, jakožto nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením přešlo jmění 
zanikající společnosti CDSw - City Data Software, spol. s r.o., se sídlem Praha 
10, Nepravidelná 156/2, PSČ 10200, IČO: 452 78 482, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9845.
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