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Výpis 

z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v  Brně 

oddíl C, vložka 17631 
 

Datum vzniku a zápisu:   27. dubna  1993 

Spisová značka: C 17631 vedená u Krajského soudu v  Brně 
 

Obchodní firma: CHAPS spol. s r.o. 

Sídlo: Brátova 1617/21, Žabovřesky, 616 00  Brno 
 

Identifikační číslo: 475  47  022 

. Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
 

Předmět podnikání: 

 
Statutární orgán: 

jednatel: 

 
 

 
jednatel: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského   zákona 

 
 

Ing. TOMÁŠ VACEK, 

Den vzniku funkce: 24. října 2017 

 
MARTIN SIEGEL,

 

Den vzniku funkce: 1. prosince  2019 

Počet členů: 2 

Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva jednatelé  společně. 
 

Dozorčí rada: 

člen dozorčí rady: 

 
 

 
člen dozorčí rady: 

 
 

 
člen dozorčí rady: 

 
 

 
člen dozorčí rady: 

Ing. ROMAN SRP, 

Den vzniku členství

 
Ing. FRANTIŠEK NETERDA,

Den vzniku členství: 1. listopadu  2018 

 
RNDr. PETR STŘÍBNÝ,

Den vzniku členství: 1. listopadu  2018 

 
RNDr. FRANTIŠEK ČERMÁK,

Den vzniku členství: 1. listopadu  2018 

Počet členů: 5 

Společníci: 

Společník: ČD - Informační Systémy, a.s., IČ: 248 29  871 

Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha  3 

 
 

Podíl: 

 

 
Zástavní právo: 

Vklad: 260 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 100% 

Zástavní právo k podílu společníka: ČD Informační Systémy, a.s., se 

sídlem Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ  24829871, 



Údaje platné ke dni: 14. července 2020 03:37 2/2  

 
 
 
 

oddíl C, vložka 17631 

 
 

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl B, vložka  17064 (zástavce), ve prospěch společnosti české dráhy,  

a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, IČ  

70994226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl B, vložka 8039 (zástavní věřitel), na základě smlouvy o zřízení 

zástavního práva k podílu uzavřené dne 23.4.2018 (zástavní smlouva), a to  

k zajištění dluhů zástavce vůči zástavnímu věřiteli až do souhrnné výše 

600.000.000,- Kč dle úvěrové smlouvy uzavřené mezi zástavcem, jako 

úvěrovaným  a zástavním věřitelem, jako úvěrujícím, dne 1.9.2017. 

K podílu zástavce byl zástavní smlouvou zřízen ve prospěch zástavního 

věřitele zákaz zatížení a zcizení podílu, a to jako věcné právo dle§ 1761 

obč. zák. takto: 

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele: 

(a)nezřídí ani neumožní zřízení žádného zástavn ího práva ani jiného práva 

třetí osoby k podílu či jakékoli jeho části;  ani 

(b)podíl ani žádnou jeho část nezcizí třetí osobě, zejména podíl ani žádnou 

jeho část neprodá, nesmění, nesvěří je správci za účelem zřízení 

svěřenského fondu ani jinak nezcizí ani neposkytne opci nebo předkupní 

právo s ohledem na prodej, směnu nebo jiné zcizení podílu nebo jakékoli 

jeho části. 
 

Základní kapitál: 260 000,- 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. 

Společnost vznikla dne 27. dubna 1993 zápisem do obchodního 

rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1, oddíl C, 

vložky 19822. 
 

 

 

 


