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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 47206

Datum vzniku a zápisu: 20. srpna 1996
Spisová značka: C 47206 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 2583, Rakovník II, 269 01 Rakovník
Identifikační číslo: 250 72 251
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

výroba tepelné energie a rozvoj tepelné energie, nepodléhající licenci 
realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje 
nad 50 kW
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vodoinstalatérství, topenářství
výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie

Statutární orgán:
jednatel:

  ALEŠ HRNČÁL, dat. nar. 8. dubna 1976
č.p. 145, 270 01 Přílepy
Den vzniku funkce: 1. října 2016

jednatel:
  Ing. IVAN KAFKA, dat. nar. 15. prosince 1975

U Pramene 2822/30, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
Den vzniku funkce: 1. října 2020

Počet členů: 2
Způsob jednání: Společnost zastupují a za společnost podepisují dva jednatelé společně, ledaže 

je dále uvedeno jinak. Pokud má být učiněno za společnost právní jednání, které 
má společnost v jednotlivém případě zavázat k poskytnutí či oprávnit k přijetí 
plnění do výše nepřesahující částku 500.000,- Kč (slovy: Pět set tisíc korun 
českých), je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat každý z jednatelů 
samostatně. U právních jednání, při kterých má dojít k nabytí, zcizení či zatížení 
nemovitého majetku společnosti, musí bez ohledu na hodnotu zastupovat 
společnost dva jednatelé společně.

Společníci:
Společník: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ: 639 08 298

Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2

Podíl: Vklad: 76 907 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 76 907 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost Tepelné zásobování Rakovník, spol. s r.o., se sídlem Rakovník, 
Havlíčkova 2583, PSČ 269 01, IČ 25072251,  zapsaná ve veřejném rejstříku - 
obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 



oddíl C, vložka 47206
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47206 jako nástupnická společnost v důsledku fúze sloučením převzala 
obchodní jmění, tj. soubor veškerého majetku a závazků zanikající společnosti 
Energie AG Teplo Rokycany s.r.o., se sídlem Rokycany, Nové Město, 
Rokycanova 1351, PSČ 337 01, IČ 25223569, zapsané ve veřejném rejstříku - 
obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce 
10117, přičemž rozhodným dnem vnitrostátní fúze sloučením je 1.10.2021.
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