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Úplný výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 371694

Datum vzniku a zápisu: 26. května 2011
Spisová značka: C 30155 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zapsáno 26. května 2011
vymazáno 18. srpna 2022

C 371694 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 18. srpna 2022

Obchodní firma: JTH Sedlčany s.r.o.
zapsáno 26. května 2011

vymazáno 1. července 2022
XRetail Alfa s.r.o.

zapsáno 1. července 2022
Sídlo: Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501

zapsáno 26. května 2011
vymazáno 1. července 2022

Hradčanské náměstí 56/16, Hradčany, 118 00 Praha 1
zapsáno 1. července 2022

Identifikační číslo: 287 43 491
zapsáno 26. května 2011

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
zapsáno 26. května 2011

Předmět činnosti:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

zapsáno 26. května 2011
správa vlastního majetku

zapsáno 1. července 2022
Statutární orgán:

Jednatel:
  DANIELA ZRNOVÁ, dat. nar. 22. prosince 1983

Krupka - Maršov, Jasmínová 238, PSČ 41742
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den zániku funkce: 1. června 2012

zapsáno 26. května 2011
vymazáno 12. června 2012

Jednatel:
  JAROSLAV TŘEŠŇÁK, dat. nar. 4. srpna 1963

Teplice, Třebízského 3020, PSČ 41501
Den vzniku funkce: 26. května 2011

zapsáno 26. května 2011
vymazáno 8. srpna 2013

Jednatel:
  JAROSLAV TŘEŠŇÁK, dat. nar. 4. srpna 1963

Třebízského 3020, 415 01 Teplice
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den zániku funkce: 30. června 2022

zapsáno 8. srpna 2013
vymazáno 1. července 2022

Jednatel:
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  Ing. JITKA KAMARÝTOVÁ, dat. nar. 5. června 1973
Teplice, Duchcovská 1421, PSČ 41501
Den vzniku funkce: 26. května 2011
Den zániku funkce: 28. prosince 2012

zapsáno 26. května 2011
vymazáno 10. ledna 2013

Jednatel:
  HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ, dat. nar. 21. července 1976

Teplice - Trnovany, Unčínská 1666, PSČ 41501
Den vzniku funkce: 1. června 2012
Den zániku funkce: 7. ledna 2013

zapsáno 12. června 2012
vymazáno 10. ledna 2013

Jednatel:
  PAVEL NOVÁK, dat. nar. 13. května 1960

Generála Píky 590/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 7. ledna 2013
Den zániku funkce: 8. března 2021

zapsáno 10. ledna 2013
vymazáno 8. března 2021

Jednatel:
  ThDr. JAN BALÍK, Ph.D., dat. nar. 1. srpna 1965

Hradčanské náměstí 63/9, Hradčany, 118 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 30. června 2022

zapsáno 1. července 2022
Jednatel:

  Mgr. ANTONÍN JURIGA, dat. nar. 4. srpna 1974
K poště 414, 252 67 Tuchoměřice
Den vzniku funkce: 30. června 2022

zapsáno 1. července 2022
Počet členů: 2

zapsáno 1. července 2022
Způsob jednání: Za společnost jednají nejméně dva jednatelé společně.

zapsáno 26. května 2011
vymazáno 10. ledna 2013

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.
zapsáno 10. ledna 2013

vymazáno 8. září 2014
Jednatelé zastupují společnost ve všech věcech samostatně.

zapsáno 8. září 2014
vymazáno 8. března 2021

Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
zapsáno 8. března 2021

vymazáno 1. července 2022
Jednatelé zastupují společnost následovně: 
- jde-li o právní jednání, jehož předmětem je plnění o hodnotě nikoliv vyšší než 
40.000.000,- Kč (bez DPH), zastupuje společnost každý jednatel samostatně; 
- jde-li o právní jednání, jehož předmětem je plnění o hodnotě vyšší než 
40.000.000,- Kč (bez DPH), zastupují společnost společně dva (2) jednatelé; 
- jde-li o právní jednání, jehož předmětem je zcizení nebo nabytí nemovitých 
věcí, zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti, 
koupě nebo prodej podílu nebo jiné účasti v právnické osobě, která vlastní 
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nemovité věci, nebo zřízení zástavního práva ke společností vlastněnému podílu 
nebo jiné účasti v právnické osobě, která vlastní nemovité věci, zastupují 
společnost společně dva (2) jednatelé. 
Jde-li o opakované plnění, je pro určení hodnoty plnění rozhodující celková výše 
plnění v době 12 po sobě jdoucích měsíců před učiněním posuzovaného 
právního jednání.

zapsáno 1. července 2022
Prokura:

HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ, dat. nar. 21. července 1976
Závodní 381, 417 22 Háj u Duchcova
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě připojí dodatek označující 
prokuru a svůj podpis. V prokuře je zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat 
nemovité věci.

zapsáno 8. března 2021
vymazáno 1. července 2022

Společníci:
Společník: JAROSLAV TŘEŠŇÁK, dat. nar. 4. srpna 1963

Teplice, Třebízského 3020, PSČ 41501

zapsáno 26. května 2011
vymazáno 8. srpna 2013

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

zapsáno 26. května 2011
vymazáno 8. srpna 2013

Společník: JAROSLAV TŘEŠŇÁK, dat. nar. 4. srpna 1963
Třebízského 3020, 415 01 Teplice

zapsáno 8. srpna 2013
vymazáno 8. září 2014

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

zapsáno 8. srpna 2013
vymazáno 8. září 2014

Společník: JAROSLAV TŘEŠŇÁK, dat. nar. 4. srpna 1963
Třebízského 3020, 415 01 Teplice

zapsáno 8. září 2014
vymazáno 8. března 2021

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

zapsáno 8. září 2014
vymazáno 8. března 2021

Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění pohledávek vyplývajících z smlouvy o úvěru na 
financování nemovitosti reg. č. 588954/I/2014, uzavřené mezi UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako věřitelem na straně jedné a 
společností JTH Sedlčany s.r.o. jako dlužníkem na straně druhé ve výši 
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23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliónů korun českých) a příslušenství, 
jakož i pohledávek ze smlouvy o zastavení podílu v korporaci, na základě 
které je toto zástavní právo zapsáno.

zapsáno 8. září 2014
vymazáno 8. března 2021

Společník: LENKA TŘEŠŇÁKOVÁ, dat. nar. 27. září 1965
Teplice, Třebízského 3020, PSČ 41501

zapsáno 26. května 2011
vymazáno 10. ledna 2013

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

zapsáno 26. května 2011
vymazáno 10. ledna 2013

Společník: PAVEL NOVÁK, dat. nar. 13. května 1960
Generála Píky 590/8, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsáno 10. ledna 2013
vymazáno 8. září 2014

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

zapsáno 10. ledna 2013
vymazáno 8. září 2014

Společník: PAVEL NOVÁK, dat. nar. 13. května 1960
Generála Píky 590/8, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsáno 8. září 2014
vymazáno 8. března 2021

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

zapsáno 8. září 2014
vymazáno 8. března 2021

Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění pohledávek vyplývajících z smlouvy o úvěru na 
financování nemovitosti reg. č. 588954/I/2014, uzavřené mezi UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako věřitelem na straně jedné a 
společností JTH Sedlčany s.r.o. jako dlužníkem na straně druhé ve výši 
23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliónů korun českých) a příslušenství, 
jakož i pohledávek ze smlouvy o zastavení podílu v korporaci, na základě 
které je toto zástavní právo zapsáno.

zapsáno 8. září 2014
vymazáno 8. března 2021

Společník: JTH Holding a.s., IČ: 287 47 887
Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501

zapsáno 8. března 2021
vymazáno 1. července 2022

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%

zapsáno 8. března 2021
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zapsáno 8. března 2021
vymazáno 1. července 2022

Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění pohledávek vyplývajících z smlouvy o úvěru na 
financování nemovitosti reg. č. 588954/I/2014, uzavřené mezi UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako věřitelem na straně jedné a 
společností JTH Sedlčany s.r.o. jako dlužníkem na straně druhé ve výši 
23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliónů korun českých) a příslušenství, 
jakož i pohledávek ze smlouvy o zastavení podílu v korporaci, na základě 
které je toto zástavní právo zapsáno.
Datum vzniku zástavního práva: 8. března 2021

zapsáno 8. března 2021
vymazáno 1. července 2022

Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění pohledávek vyplývajících z smlouvy o úvěru na 
financování nemovitosti reg. č. 790/2021/0007, uzavřené dne 26.3.2021 
mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako věřitelem na 
straně jedné a společností JTH Sedlčany s.r.o. jako dlužníkem na straně 
druhé ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a 
příslušenství, jakož i dluhů ze smlouvy o zastavení podílu v korporaci, na 
základě které je toto zástavní právo zapsáno.
Zákaz zcizení a zatížení podílu jakýmkoli právem třetí osoby bez souhlasu 
zástavního věřitele, sjednaný jako právo věcné.
Datum vzniku zástavního práva: 1. dubna 2021

zapsáno 1. dubna 2021
vymazáno 1. července 2022

Společník: JTH Holding a.s., IČ: 287 47 887
Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501

zapsáno 8. března 2021
vymazáno 1. července 2022

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%

zapsáno 8. března 2021
vymazáno 1. července 2022

Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění pohledávek vyplývajících z smlouvy o úvěru na 
financování nemovitosti reg. č. 588954/I/2014, uzavřené mezi UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako věřitelem na straně jedné a 
společností JTH Sedlčany s.r.o. jako dlužníkem na straně druhé ve výši 
23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliónů korun českých) a příslušenství, 
jakož i pohledávek ze smlouvy o zastavení podílu v korporaci, na základě 
které je toto zástavní právo zapsáno.
Datum vzniku zástavního práva: 8. března 2021

zapsáno 8. března 2021
vymazáno 1. července 2022

Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění pohledávek vyplývajících z smlouvy o úvěru na 
financování nemovitosti reg. č. 790/2021/0007, uzavřené dne 26.3.2021 
mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako věřitelem na 
straně jedné a společností JTH Sedlčany s.r.o. jako dlužníkem na straně 
druhé ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a 
příslušenství, jakož i dluhů ze smlouvy o zastavení podílu v korporaci, na 
základě které je toto zástavní právo zapsáno.
Zákaz zcizení a zatížení podílu jakýmkoli právem třetí osoby bez souhlasu 
zástavního věřitele, sjednaný jako právo věcné.
Datum vzniku zástavního práva: 1. dubna 2021
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zapsáno 1. dubna 2021
vymazáno 1. července 2022

Společník: APASSET s.r.o., IČ: 119 61 414
Hradčanské náměstí 56/16, Hradčany, 118 00 Praha 1

zapsáno 1. července 2022
Podíl: Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

zapsáno 1. července 2022
Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění pohledávek vyplývajících z smlouvy o úvěru na 

financování nemovitosti reg. č. 588954/I/2014, uzavřené mezi UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako věřitelem na straně jedné a 
společností JTH Sedlčany s.r.o. jako dlužníkem na straně druhé ve výši 
23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliónů korun českých) a příslušenství, 
jakož i pohledávek ze smlouvy o zastavení podílu v korporaci, na základě 
které je toto zástavní právo zapsáno.
Datum vzniku zástavního práva: 8. března 2021

zapsáno 1. července 2022
vymazáno 29. srpna 2022

Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění pohledávek vyplývajících z smlouvy o úvěru na 
financování nemovitosti reg. č. 790/2021/0007, uzavřené dne 26.3.2021 
mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako věřitelem na 
straně jedné a společností JTH Sedlčany s.r.o. jako dlužníkem na straně 
druhé ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a 
příslušenství, jakož i dluhů ze smlouvy o zastavení podílu v korporaci, na 
základě které je toto zástavní právo zapsáno.
Zákaz zcizení a zatížení podílu jakýmkoli právem třetí osoby bez souhlasu 
zástavního věřitele, sjednaný jako právo věcné.
Datum vzniku zástavního práva: 1. dubna 2021

zapsáno 1. července 2022
vymazáno 29. srpna 2022

Základní kapitál: 200 000,- Kč
zapsáno 26. května 2011

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 2

zapsáno 8. září 2014
vymazáno 8. března 2021

Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 8. března 2021

vymazáno 1. července 2022
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

zapsáno 8. září 2014
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