V Jarošově dne 22.10.2020

Oznámení o uložení projektu vnitrostátního rozdělení a fúze
do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění věřitelům
Jednatelé společnosti VYMYSLICKÝ HOLDING spol. s r. o. se sídlem Pivovarská 542, Jarošov, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 09487701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 119264, jednatelé společnosti VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o. se sídlem
Pivovarská 542, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44962185, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4030 a jednatelé společnosti VÝTAHY OSTRAVA
spol. s r. o. se sídlem Slavíkova 6142/18d, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 43965865, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2453, (společnosti
VYMYSLICKÝ HOLDING spol. s r.o., VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o. a VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.
dále také jako „Zúčastněné společnosti“), tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 a souvisejících
ustanovení zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jako Zákon o
přeměnách), společně zveřejňují a oznamují:
I.
Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin
Projekt fúze sloučením Zúčastněných společností byl dne 21.10.2020 uložen do sbírky listin
obchodního rejstříku vedeného u KS v Brně, oddíl C, vložka 119264 pro společnost VYMYSLICKÝ
HOLDING spol. s r. o., dne 16.10.2020 uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného u KS v
Brně, oddíl C, vložka 4030 pro společnost VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o. a dne 13.10.2020 uložen
do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2453 pro společnost
VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o.
Tento projekt fúze a rozdělení ve formě odštěpení sloučením upravuje:
a) rozdělení ve formě odštěpení vybrané části obchodního jmění společnosti VYMYSLICKÝ-VÝTAHY
spol. s r. o. a přechod vybrané části na společnost VYMYSLICKÝ HOLDING spol. s r. o. (dále jen
„Rozštěpení 1“); a
b) rozdělení ve formě odštěpení vybrané části obchodního jmění společnosti VÝTAHY OSTRAVA spol.
s r. o. a přechod vybrané části na společnost VYMYSLICKÝ HOLDING spol. s r. o. (dále jen
„Rozštěpení 2“); a
c) fúzi sloučením společností VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o. a VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r. o., v
jejímž důsledku společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o. zaniká a její jmění s výjimkou části
uvedené v bodě a) přechází na společnost VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r. o., nástupnická
společnost VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r. o. vstupuje do právního postavení zanikající společnosti
VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o. (dále jen „Fúze“)
Rozhodným dnem fúze a rozdělení je 1.1.2020.
II.
Upozornění pro společníky
Jednatelé Zúčastněných společností upozorňují společníky Zúčastněných společností, že v souladu s
ustanovením § 93 zákona o přeměnách jim přísluší tato práva:
Ode dne 22.10.2020 jsou pro společníky Zúčastněných společností v sídlech všech Zúčastněných
společností v pracovní dny k nahlédnutí:
a) projekt fúze;
b) účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední tři účetní období včetně zpráv auditora
(pokud závěrka podléhala povinnému auditu);
c) konečné účetní závěrky ke dni 31.12.2019 všech Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha
společností VYMYSLICKÝ HOLDING spol. s r. o. a VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o. ke dni
1.1.2020, včetně zpráv auditora o jejich ověření.

III.
Upozornění pro věřitele
Zúčastněné společnosti upozorňují věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39 zákona o přeměnách.
1. Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se
zápis rozdělení a fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou
požadovat uspokojení svých pohledávek, mají právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty,
jestliže se v důsledku tohoto rozdělení a fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným
uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a
Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném
zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku
tohoto rozdělení a fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky, může požadovat
poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku.
2. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých
pohledávek v insolvenčním řízení nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné
věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu rozdělení a fúze do obchodního rejstříku.
3. Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry a
nevztahuje se tedy na ně povinnost upozorňovat jejich vlastníky na práva podle ust. § 37 a 38
zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a nejsou příjemcem veřejné podpory nebo
investiční pobídky.
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