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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 7326

Datum vzniku a zápisu: 31. srpna 2001
Spisová značka: B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
Identifikační číslo: 264 75 081
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

inženýrská činnost v investiční výstavbě
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb jejich změn a odstraňování
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a
ekonomických poradců
posuzování vlivů na životní prostředí
základní chemický rozbor (voda)
mikrobiologický rozbor (voda)
stanovení nerozpustných látek ve vodě
zpracování dat, služby databank, správa sítí
zprostředkování služeb v oblasti hardware a software
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
výkon zeměměřičských činností
projektování elektrických zařízení
planografické a kresličské práce
realitní činnost
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, zemědělství 
a lesnictví, vodního hospodářství, životního prostředí a odpadového hospodářství
pořádání odborných kurzů , školení  a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
reklamní činnost a marketing
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Ing. MILAN MORAVEC, Ph.D., dat. nar. 8. srpna 1975
Lucemburků 2742, 440 01 Louny
Den vzniku funkce: 1. června 2015
Den vzniku členství: 1. června 2015

Místopředseda
představenstva:

  Ing. VLADIMÍR MIKULE, dat. nar. 12. ledna 1958
Mládí 2762/24, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 1. února 2017
Den vzniku členství: 1. února 2017
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členka
představenstva:

  Ing. NIKOLA GORELOVÁ, dat. nar. 14. května 1981
Odlehlá 614/53, Vysočany, 190 00 Praha 9
Den vzniku členství: 1. února 2017

Počet členů: 5
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu

představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně 
pověřeným členem představenstva.

Dozorčí rada:
předsedkyně dozorčí
rady:

  INA BRANDES, dat. nar. 29. září 1977
28865 Lilienthal, Bergstr. 98, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 15. října 2015
Den vzniku členství: 15. října 2015

člen dozorčí rady:
  MATTHIAS FRANZ BENDEL, dat. nar. 17. března 1973

93152 Nittendorf, Eitelbergstr. 13, Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 15. října 2015

člen dozorčí rady:
  FRIEDRICH STEIGER, dat. nar. 27. února 1953

64720 Michelstadt, Stadtring 157, Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 15. října 2015

Jediný akcionář:
SWECO Central Europe AB
10026 Stockholm, Görwellsgatan Box 34044 22, Švédské království
Registrační číslo: 556633-5831

Akcie:
10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 4
295 333,- Kč

Základní kapitál: 42 953 330,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §
69 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku
na základě projektu rozdělení Hydroprojektu a.s. IČO 45274576,
se sídlem Praha 4, Táborská 31, který byl schválen usnesením
valné hromady této společnosti dne 14.6.2000 rozdělením na tři
nástupnické subjekty, HYDROPROJEKT CZ a.s., se sídlem Praha 4,
Táborská 31, AQUAREAL a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 31 a
HYDROREAL a.s. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábř. 7.
Hydroprojekt CZ a.s. je právním nástupcem Hydroprojektu a.s. ve
všech oprávněních právech a závazcích s vyjímkou oprávnění, práv
a závazků, která se vztahují k budově Táborská 31, Praha 4 a s
vyjímkou oprávnění, práv a závazků,která se vztahují k budově
Zátkovo nábř. 7, České Budějovice.
změna stanov dne 3.5.2012
změna stanov dne 15.4.2014, čl. I, odst.2, který nabývá účinnosti zveřejněním 
zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku
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-změna stanov společnosti rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné 
hromady dne 26. 5. 2015
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