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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 27259

Datum vzniku a zápisu: 1. ledna 1994
Spisová značka: B 27259 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: ALSTOM Czech Republic a.s.
Sídlo: Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 499 02 083
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

kovářství, podkovářství
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
obráběčství
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí
zámečnictví, nástrojářství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba strojů a zařízení
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, 
trolejbusové a lanové a železničního parku
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti
Poskytování technických služeb

Správní rada:
předseda správní
rady:

  MARCO-ERIC MICHEL, dat. nar. 22. prosince 1971
Bydliště: 13591 Berlin Spandau, Metropolitan Park 34, Spolková republika
Německo
Den vzniku funkce: 7. července 2021
Den vzniku členství: 29. června 2021

člen správní rady:
  ALEKSEI GREKOV, dat. nar. 10. června 1979

78000 Versailles, Allee Des Gardes Royales 11, Francouzská republika
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Den vzniku členství: 29. června 2021
člen správní rady:

  XAVIER ANTOINE DULAC, dat. nar. 18. května 1969
00-339 Varšava, Leszczynska 4, m. 126, Polská republika
Den vzniku členství: 1. listopadu 2021

člen správní rady:
  VINCENT PROU, dat. nar. 26. srpna 1966

78150 Le Chesnay, 11 Rue Sainte Claire, Francouzská republika
Den vzniku členství: 1. listopadu 2021

Počet členů: 4
Způsob jednání: Společnost zastupují navenek vždy dva (2) členové správní rady.

Prokura:
Ing. DANIEL KURUCZ, MBA, dat. nar. 3. března 1968
Královická 1931, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
Ing. KAMIL NOSÁL, Ph.D., dat. nar. 13. srpna 1969
Ve výhledu 1088/2a, Řeporyje, 155 00 Praha 5
ŠTĚPÁN SKRBEK, dat. nar. 18. srpna 1975
Paní Zdislavy 420/4, 470 01 Česká Lípa
Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně, a to ve všech právních 
jednáních, k nimž dochází při provozu obchodního závodu. Prokurista není 
oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci ve vlastnictví společnosti.

Akcie:
381 504 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 100,- Kč
kmenové bez zvláštních práv a povinností
23 400 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 10 000,- Kč
kmenové bez zvláštních práv a povinností

Základní kapitál: 272 150 400,- 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.
Založení společnosti:
Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko-
níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku
České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který
přešel majetek státního podniku Vagónka Česká Lípa s.p. ve smys-
lu par. ll odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu ma-
jetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.
Valná hromada společnosti dne 11.10.1996 rozhodla o zrušení
veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti.
Dne 25.03.2022 uzavřely společnost ALSTOM Transport Deutschland GmbH, 
registrační číslo HRB 204464, se sídlem 38239 Salzgitter, 
Linke-Hofmann-Busch-Strasse 1, Spolková republika Německo, jejíž existence 
byla notáři prokázána, jakožto zřizovatel odštěpného závodu a ve věci tohoto 
odštěpného závodu s označením ALSTOM Transport Deutschland GmbH 
odštěpný závod Česká republika, IČO 04180828, se sídlem na adrese 
Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, jakožto prodávající na straně 
jedné, a společnost ALSTOM Czechia a.s., IČO 49902083, se sídlem Svatopluka 
Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa, jakožto kupující na straně druhé, smlouvu o 
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prodeji části obchodního závodu ve smyslu ust. § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Předmětem této smlouvy je úplatný převod části závodu 
prodávajícího, kterým se rozumí taková část závodu prodávajícího, která tvoří 
pobočku prodávajícího v České republice zapsanou v obchodním rejstříku, tj. 
odštěpný závod s označením ALSTOM Transport Deutschland GmbH odštěpný 
závod Česká republika, IČO 04180828, se sídlem na adrese Kateřinská 466/40, 
Nové Město, 120 00 Praha 2, a to s účinností ke dni 01.04.2022. Doklad o 
prodeji závodu byl založen do sbírky listin uvedených odštěpných závodů, 
respektive společností.

Odštěpné závody:
Odštěpný závod:

Označení
odštěpného závodu:

Odštěpný závod ALSTOM Czech Republic, odštěpný závod Česká Lípa

Sídlo nebo umístění: Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa
Předmět podnikání:

Kovářství, podkovářství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Obráběčství
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Zámečnictví, nástrojářství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba strojů a zařízení
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, 
trolejbusové a lanové a železničního parku
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v 
dopravě
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti
Poskytování technických služeb

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. KAMIL NOSÁL, Ph.D., dat. nar. 13. srpna 1969
Ve výhledu 1088/2a, Řeporyje, 155 00 Praha 5
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