
 

 

Projekt fúze sloučením 

(dále jen „Projekt) 

 

vyhotovený dne 17. 3. 2020 (slovy: sedmnáctého března roku dva tisíce dvacet) 
v souladu s § 15, § 70 a § 88 zákona č. 125/2008 o přeměnách obchodních společností 
a družstev, v platném znění (dále jen Zákon o přeměnách), zúčastněnými 
společnostmi: 

 

1. Statek pod Dubem s.r.o., se sídlem Podhorní Újezd 119, 507 54 Podhorní 
Újezd a Vojice, IČO: 079 72 105, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, 
sp. zn. C 44694. 

(dále jen „Zanikající společnost“)  

 

2. ZEAS Podhorní Újezd, a.s., se sídlem Podhorní Újezd 119, 507 54 Podhorní 
Újezd a Vojice, IČO: 64789306, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, 
sp. zn. B 1356. 

(dále jen „Nástupnická společnost“) 

 

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně dále jen „Zúčastněné 
společnosti“ a každá samostatně také jako „Zúčastněná společnost“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zúčastněné společnosti se rozhodly uskutečnit fúzi sloučením Zanikající 
společnosti s Nástupnickou společností v souladu s § 61 a násl. Zákona o přeměnách. 
Fúzí sloučením dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace a přechodu jmění 
Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního 
postavení Zanikající společnosti. 

2. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající 
společnosti, tento Projekt fúze neobsahuje podle ustanovení § 88 Zákona o 
přeměnách:  

a) Výměnný poměr podílů společníků Zanikající společnosti podle § 70 odst. 1 písm. 
b) Zákona o přeměnách. 

b) Stanovení dne, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkům podle § 70 
odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách. 

 

II. 

Základní parametry fúze 

1. Fúze má charakter vnitrostátní fúze sloučením, kdy Nástupnická společnost s právní 
formou akciové společnosti je jediným společníkem společnosti Zanikající s právní 
formou společnosti s ručením omezeným.  

2. V rámci fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti z 
majetku Zanikající společnosti.  

 



 

 

 

3. Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojenými společnostmi, kdy Nástupnická 
společnost vlastní 100% podíl v Zanikající společnosti. Důvodem realizace fúze 
sloučením je zjednodušení organizační a administrativní struktury a s tím spojené 
zvýšení efektivity a snížení provozních a administrativních nákladů.  

4. Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost s ručením omezeným fúzuje se svým 
jediným společníkem (Nástupnickou společností), zpráva statutárního orgánu o 
přeměně se podle ustanovení § 27 písm. b) Zákona o přeměnách nevyžaduje.  

5. Vzhledem k tomu, že žádný ze společníků nepodal návrh na jmenování znalce pro 
fúzi, znalec pro fúzi se podle ustanovení § 92 odst. 1 Zákona o přeměnách nevyžaduje.  

6. Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické 
společnosti ze jmění Zanikající společnosti, znalec pro ocenění jmění se podle 
ustanovení § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách nevyžaduje.  

7. Žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace a nebyl na ni podán 
insolvenční návrh.  

8. Zanikající společnost nevydala žádné dluhopisy, takže nástupnická společnost 
s ohledem na to neposkytuje žádná práva vlastníkům dluhopisů ani pro ně nenavrhuje 
žádná opatření.  

9. Zúčastněné společnosti v souvislosti s touto přeměnou nikomu neposkytují žádné 
zvláštní výhody.  

 

III. 

Identifikace zúčastněných společností 

 

1. Zanikající společnost 

„Zanikající společnost“ je obchodní společnost Statek pod Dubem s.r.o., se sídlem 
Podhorní Újezd 119, 507 54 Podhorní Újezd a Vojice, IČO: 079 72 105, zapsaná u 
Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 44694.  

„Zanikající společnost“ má jediného společníka, a to společnost ZEAS Podhorní Újezd, 
a.s., se sídlem Podhorní Újezd 119, 507 54 Podhorní Újezd a Vojice, IČO: 647 89 306, 
zapsanou u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 1356, která před fúzí 
sloučením vlastní obchodní podíl ve výši 100 %, což odpovídá vkladu do základního 
kapitálu Zanikající společnosti ve výši 200.000,- Kč s rozsahem splacení 100 %.  

Základní kapitál „Zanikající společnosti“ před fúzí sloučením činí 200.000,- Kč, je 
tvořen vkladem jediného společníka a je zcela splacen.  

 

2. Nástupnická společnost 

„Nástupnická společnost“ je obchodní společnost ZEAS Podhorní Újezd, a.s., se 
sídlem Podhorní Újezd 119, 507 54 Podhorní Újezd a Vojice, IČO: 647 89 306, 
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 1356.  

 



 

 

Nástupnická společnost má základní kapitál ve výši 115.523.550,- Kč, který byl 
splacen v plné výši a který je představován 3.713 kusy akcií na jméno v listinné podobě 
ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 2.468 kusy akcie na jméno v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2.859 kusy akcie na jméno v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, 3.713 kusy kmenové akcie na jméno v listinné podobě 
ve jmenovité hodnotě 350,- Kč, 2.468 kusy kmenové akcie na jméno v listinné podobě 
ve jmenovité hodnotě 3.500,- Kč a 2.859 kusy kmenové akcie na jméno v listinné 
podobě ve jmenovité hodnotě 7.000,- Kč. 

Nástupnická společnost přebírá v plném rozsahu veškerý movitý a nemovitý majetek 
tak, jak je uveden v účetní závěrce Nástupnické společnosti. Nástupnická společnost 
tak přebírá do svého vlastnictví i následující nemovité věci v k.ú. Lískovice u 
Ostroměře a obci Lískovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jičín, na listu vlastnictví č. 454, a to pozemky parc. č. 71/1, parc. 
č. 173/21, parc. č. 174/1, parc. č. 174/2, parc. č. 180/11, parc. č. 180/23, parc. č. 
180/27, parc. č. 180/28, parc. č. 180/29, parc. č. 180/30, parc. č. 180/31, parc. č. 
180/32, parc. č. 180/33, parc. č. 180/34, parc. č. 180/35, parc. č. 180/36, parc. č. 
180/37, parc. č. 180/38, parc. č. 180/60, parc. č. 180/61, parc. č. 180/71, parc. č. 
180/73, parc. č. 180/74, parc. č. 180/75, parc. č. 180/76, parc. č. 180/77, parc. č. 
180/78, parc. č. 180/79, parc. č. 180/80, parc. č. 180/81, parc. č. 180/82, parc. č. 
180/83, parc. č. 180/84, parc. č. 180/86, parc. č. 180/87, parc. č. 180/88, parc. č. 186/8, 
parc. č. 186/9, parc. č. 186/10, parc. č. 186/11, parc. č. 186/12, parc. č. 186/13, parc. 
č. 186/14, parc. č. 186/15, parc. č. 186/20, parc. č. 186/21, parc. č. 186/22, parc. č. 
186/23, parc. č. 186/24, parc. č. 186/25, parc. č. 186/26, parc. č. 189/3, parc. č. 192/1, 
parc. č. 192/2, parc. č. 192/4, parc. č. 192/6, parc. č. 192/9, parc. č. 192/10, parc. č. 
192/11, parc. č. 192/14, parc. č. 192/15, parc. č. 192/17, parc. č. 192/19, parc. č. 
192/24, parc. č. 192/28, parc. č. 192/29, parc. č. 192/35, parc. č. 192/36, parc. č. 
192/37, parc. č. 192/38, parc. č. 192/39, parc. č. 202/1, parc. č. 202/3, parc. č. 202/4, 
parc. č. 202/5, parc. č. 202/6, parc. č. 202/7, parc. č. 202/8, parc. č. 202/9, parc. č. 
202/11, parc. č. 202/12, parc. č. 202/13, parc. č. 202/16, parc. č. 202/25, parc. č. 
202/26, parc. č. 202/27, parc. č. 202/28, parc. č. 202/29, parc. č. 202/30, parc. č. 
202/31, parc. č. 202/32, parc. č. 202/33, parc. č. 202/34, parc. č. 202/35, parc. č. 
202/36, parc. č. 202/37, parc. č. 203/1, parc. č. 203/4, parc. č. 203/5, parc. č. 203/6, 
parc. č. 203/10, parc. č. 203/11, parc. č. 203/12, parc. č. 203/13, parc. č. 203/18, parc. 
č. 204/1, parc. č. 204/2, parc. č. 204/3, parc. č. 204/4, parc. č. 204/5, parc. č. 204/6, 
parc. č. 204/8, parc. č. 204/9, parc. č. 204/10, parc. č. 204/14, parc. č. 204/15, parc. č. 
204/16, parc. č. 204/17, parc. č. 204/19, parc. č. 204/21, parc. č. 204/22, parc. č. 
204/30, parc. č. 204/31, parc. č. 204/32, parc. č. 206/88, parc. č. 206/97, parc. č. 
206/98, parc. č. 225/4, parc. č. 225/5, parc. č. 225/11, parc. č. 225/12, parc. č. 225/13, 
parc. č. 225/14, parc. č. 225/15, parc. č. 225/16, parc. č. 225/18, parc. č. 225/23, parc. 
č. 276/5, parc. č. 316/3, parc. č. 325/2, parc. č. 325/11, parc. č. 325/16, parc. č. 325/17, 
parc. č. 325/20, parc. č. 340/1, parc. č. 341, parc. č. 365, parc. č. 391 a parc. č. 601.  

IV. 

Fúze sloučením 

1. Zúčastněné společnosti společně vyhotovili dne 17. 3. 2020 (slovy: sedmnáctého 
března roku dva tisíce dvacet) tento Projekt.  

2. K přeměně Zúčastněných společností dochází v souladu s ustanovením § 61 odst. 
1 Zákona o přeměnách formou fúze sloučením Zanikající společnosti a Nástupnické 
společnosti.  



 

 

3. Zúčastněné společnosti se dohodly na fúzi sloučením tak, že Zanikající společnost 
zanikne, její jmění zcela přejde na Nástupnickou společnost a Nástupnická společnost 
vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, a to s účinností ke dni zápisu 
fúze sloučením do obchodního rejstříku.  

4. Fúzí sloučením dle tohoto Projektu zaniká v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 
Zákona o přeměnách Zanikající společnost.  

 

V.  

Vymezení podílu v zúčastněných společnostech 

1. Základní kapitál, výše vkladů a výše obchodních podílů společníků Zanikající 
společnosti i Nástupnické společnosti jsou specifikovány v článku III. tohoto Projektu. 

 

VI. 

Rozhodný den fúze, právní účinky fúze 

1. Rozhodným dnem fúze sloučením dle tohoto Projektu je 1. 1. 2020 (slovy: prvního 
ledna roku dva tisíce dvacet) (dále jen „Rozhodný den“). Od tohoto dne se v souladu 
s § 10 Zákona o přeměnách považují jednání Zanikající společnosti z účetního 
hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.  

2. Právní účinky fúze sloučením, tj. zánik Zanikající společnosti, přechod jejího jmění 
na Nástupnickou společnost a vstup Nástupnické společnosti do právního postavení 
Zanikající společnosti nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.  

3. Zanikající společnost předá Nástupnické společnosti ke dni zápisu fúze sloučením 
do obchodního rejstříku veškerou účetní, právní a jinou dokumentaci nezbytnou k 
uplatňování veškerých práv souvisejících se jměním Zanikající společnosti.  

 

VII.  

Rozhodný den fúze, právní účinky fúze 

1. Základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku fúze sloučením nijak 
nezvýší a zůstane zachován v původní výši 115.523.550,- Kč.  

2. Fúze nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti; jejich 
počet ani jmenovitá hodnota se nemění, akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, 
nezvyšuje se ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich druh nebo forma. 

 

VIII.  

Právní nástupnictví 

1. Zanikající společnost v důsledku fúze sloučením zanikne bez likvidace a jejím 
právním nástupcem se stává Nástupnická společnost.  

2. Ke dni zápisu fúze sloučením podle tohoto projektu do obchodního rejstříku přechází 
v souladu s ustanovením § 61 Zákona o přeměnách jmění Zanikající společnosti na 
Nástupnickou společnost.  



 

 

3. Nástupnická společnost se zavazuje pokračovat v předmětu podnikání Zanikající 
společnosti, a to hlavně v – Zemědělská výroba.  

 

IX. 

Prohlášení 

1. Statutární orgány Zúčastněných společností tímto prohlašují, že:  

a) zúčastněnými společnostmi ve smyslu § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou 
Zanikající společnost a Nástupnická společnost.  

b) výše základního kapitálu Nástupnické společnosti po fúzi sloučením zůstane beze 
změny a bude činit 115.523.550,- Kč.  

c) vzhledem k tomu, že žádný ze společníků Zanikající ani Nástupnické společnosti 
nepožádal a ani nemá v úmyslu požádat o přezkoumání tohoto Projektu znalcem pro 
fúzi, nebude tento Projekt přezkoumán znalcem pro fúzi podle ustanovení § 92 
odst. 1 Zákona o přeměnách.  

d) společníci Zúčastněných společností podle ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o 
přeměnách souhlasí, aby mezitímní účetní závěrka nebyla sestavená.  

e) společníci Zúčastněných společností se podle ustanovení § 7 písm. f) Zákona o 
přeměnách vzdali svého práva na zaslání dokumentů, jejichž zaslání společníkům 
Zákon o přeměnách vyžaduje.  

f) v souladu s ustanovením § 70 odst. 1 písm. g) se konstatuje, že nedochází ke změně 
společenské smlouvy.  

X. 

Závěrečná ustanovení 

Veškeré práva a povinnosti v tomto Projektu výslovně neuvedená se řídí příslušnými 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak 
příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.  

 

Podhorní Újezd, 17. března 2020 

 

 

Za Statek pod Dubem s.r.o., Ing. Petra Soukupová,  jednatelkou společnosti  

 

 

………………………………………………………………… 

Za ZEAS Podhorní Újezd, a.s., Ing. Luboš Horník, předseda představenstva 

 

 

………………………………………………………………… 


