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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7260

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

2. července 2001
B 7260 vedená u Městského soudu v Praze
OTE, a.s.
Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8
264 63 318
Akciová společnost

činnosti operátora trhu
správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů
Statutární orgán - představenstvo:
místopředseda
představenstva:
Ing. MICHAL IVÁNEK, dat. nar. 14. srpna 1975
č.p. 232, 257 21 Mrač
Den vzniku funkce: 3. června 2019
Den vzniku členství: 3. června 2019
člen představenstva:
Ing. IGOR CHEMIŠINEC, Ph.D., MBA, dat. nar. 17. února 1977
Loosova 994/13, Háje, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 3. června 2019
předseda
představenstva:
Ing. MICHAL PUCHEL, dat. nar. 6. listopadu 1973
Fráni Šrámka 845, 272 04 Kladno
Den vzniku funkce: 30. června 2021
Den vzniku členství: 1. dubna 2021
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo a to buď společně
Způsob jednání:
všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně
s kterýmkoliv dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva
společně s kterýmkoliv dalším členem představenstva nebo samostatně jeden
člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
Ing. JIŘÍ MACEŠKA, dat. nar. 5. února 1956
Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 21. prosince 2016
člen dozorčí rady:
ing. JIŘÍ HAVLÍČEK, MBA, dat. nar. 16. května 1976
U Cihelny 1976, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
Den vzniku funkce: 19. září 2019
Den vzniku členství: 19. září 2019
místopředsedkyně:
Ing. HANA KONRÁDOVÁ, MBA, dat. nar. 15. září 1974
Měchenická 2563/18, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 30. října 2019
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Den vzniku členství: 21. října 2019
člen dozorčí rady:
Ing. JAROSLAV KUBOVIC, dat. nar. 16. března 1968
Přecechtělova 2430/33, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 21. února 2020
Den vzniku členství: 21. února 2020
předseda dozorčí
rady:

Počet členů:
Jediný akcionář:

Ing. PETER STRAČÁR, dat. nar. 3. listopadu 1965
Antala Staška 1565/30, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 20. října 2020
Den vzniku členství: 1. července 2020
6
Společnost má jediného akcionáře - stát Českou republiku. Práva akcionáře ve
společnosti vykonává jménem státu jako věcně příslušný státní orgán
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČ 476 09 109
Praha 1, Na Františku 32

Akcie:

Základní kapitál:

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000
000,- Kč
Akcie je omezeně převoditelná. Akcie může být převáděna jen s předchozím
písemným souhlasem představenstva.
500 000 000,- 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.
Počet členů statutárního orgánu: 4
Počet členů kontrolního orgánu: 6
1.Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše .......... 340 000 000,- Kč
slovy: tři sta čtyřicet milionů korun českých),
o částku......................................................160 000 000,- Kč
(slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých),
na částku ... ...................................500 000 000,- Kč
(slovy: pět set milionů korun českých).
2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 495 a násl.
zákona o obchodních korporacích a v souladu s Článkem 49 stanov z vlastních
zdrojů Společnosti z fondu rozvoje vytvořeného ze zisků minulých let, který je v
řádné účetní závěrce k 31.12.2016 vykázán v části rozvaha, pasiva, vlastní
kapitál na řádku A. III. Fondy ze zisku.
3.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty
dosavadní akcie, tj. jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o
jmenovité hodnotě 340 000 000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet milionů korun českých)
s číselným označený 1, jejíž jmenovitá hodnota se zvýší o částku 160 000
000,-Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých) na jmenovitou hodnotu
500 000 000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých).
4.Lhůta pro předložení akcie k výměně činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne
zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
5.Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve
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představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání
valné hromady akcionáře k předložení akcie ve výše uvedené lhůtě za účelem
výměny za akcii o vyšší jmenovité hodnotě.
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