PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM
A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ
I. Preambule
1. Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní fúzí sloučením (dále jen
„Fúze“) dle § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a
družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“).
2. Tento projekt je vypracován v souladu se Zákonem o přeměnách a je předkládán po
vzájemné dohodě statutárními orgány Zúčastněných společností – hand - made service
s.r.o. a glue+more s.r.o.
II. Zúčastněné společností
1. hand- made service s.r.o.
se sídlem Hradecká 397, PSČ 378 33, Nová Bystřice
IČ: 26339072
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 14943
zastoupená jednatelem společnosti panem Ladislavem Růžičkou
(dále jen „Zanikající společnost“)
2. glue + more s.r.o.
se sídlem Ústrašín č.p. 5, PSČ 393 01 Ústrašín
IČ: 48203963
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
Budějovicích, oddíl C, vložka 2320
zastoupená jednatelkou společnosti paní Ing. Zuzanou Hojnovou

v Českých

( dále jen „Nástupnická společnost“ , společně se Zanikající společností dále též
jen „Zúčastněné společnosti“)
III. Ostatní
1. Zúčastněné společnosti jsou personálně propojenými společnostmi a důvodem
realizace Fúze je celková restrukturalizace spočívající zejména ve snížení provozních
nákladů, zvýšení efektivity podnikatelských aktivit a optimalizace organizační a
administrativní struktury.
2. V důsledku fúze dojde ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku k zániku Zanikající
společnosti a k přechodu veškerého jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou
společnost. Nástupnická společnost vstoupí dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku
do právního postavení Zanikající společnosti, a to včetně pracovně právních vztahů.
3. Zúčastněné společnosti shodně prohlašují, že splňují zákonem stanovené podmínky
pro přijetí a plnění závazků (resp. dluhů) z tohoto projektu vyplývajících a že k přeměně
dle tohoto projektu není vyžadován souhlas správního orgánu ve smyslu ustanovení §
15a Zákona o přeměnách.
4. Každá ze zúčastněných společností dále prohlašuje, že žádná ze Zúčastněných
společností není v úpadku ani v řádném řízení o své likvidaci, ani proti žádné ze
Zúčastněných společností dle jejich vědomí nebylo zahájeno insolvenční řízení a
neexistuje žádná skutečnost, která by vznik takové situace mohla způsobit.
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IV. Předmět projektu
1. Předmětem tohoto projektu je Fúze Zanikající společnosti sloučením s Nástupnickou
společností a úprava poměrů Zúčastněných společností od okamžiku schválení tohoto
projektu do doby zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Tento projekt dále upravuje
proces sloučení, dopad Fúze do majetkových a vlastnických vztahů Zúčastněných
společností a další záležitosti s tímto procesem související.
2. Zúčastněné společnosti se zavazují do doby zápisu Fúze do obchodního rejstříku
koordinovat své obchodní aktivity, tj. obchodní jednání s třetími osobami, uzavírání
obchodním smluv, přijímání jakýchkoli změn svých zakladatelských dokumentů, opatření
v oblasti pracovněprávních vztahů a další, a tyto aktivity uskutečňovat pouze na základě
předchozí vzájemné dohody.

B) POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU FÚZE DLE § 70 ZÁKONA O
PŘEMĚNÁCH
I. Zúčastněné společnosti
Ve smyslu § 70 odst.1 Zákona o přeměnách jsou v procesu Fúze sloučením
účastněnými společnostmi:
Zanikající společnost:
hand made service s.r.o.
se sídlem Hradecká 397, PSČ 378 33, Nová Bystřice,
IČ: 26339072
právní forma : společnost s ručením omezeným
Nástupnická společnost:
glue+more s.r.o.
se sídlem Ústrašín čp. 5, PSČ 393 01, Ústrašín
IČ: 48203963
právní forma: společnost s ručením omezeným
1. V Zanikající i Nástupnické společnosti je ke dni vyhotovení tohoto projektu
v obchodním rejstříku zapsáno úplné splacení všech vkladů.
2. V souladu s ustanovením § 27 písm. d) Zákona o přeměnách nebudou jednateli
Zúčastněných společností vypracovány zprávy o přeměně, neboť k tomu společníci
Zúčastněných společností udělili souhlas ve smyslu § 8 Zákona o přeměnách.
3. V předmětné věci nebude vypracována žádná znalecká zpráva o Fúzi, neboť
k nevypracování jakékoli zprávy týkající se Fúze společníci Zúčastněných společností
udělili souhlas ve smyslu § 8 Zákona o přeměnách.
II. Výměnný poměr podílů společníka zanikající společnosti na nástupnické
společnosti
Při této Fúzi nedochází k výměně podílů společníka Zanikající společnosti na
Nástupnické společnosti, neboť ve smyslu § 98 Zákona o přeměnách se táž osoba a ve
stejném poměru podílí jak na Nástupnické společnosti, tak na Zanikající společnosti.
Nemění se ani výše vkladu a podílu dosavadního společníka Nástupnické společnosti.
III. Rozhodný den Fúze
Rozhodným dnem Fúze ve smyslu ust. § 10 Zákona o přeměnách je 1.1.2020. Od
tohoto dne se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání
uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
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IV. Práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům
dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována
Zanikající společnost nevydala žádné dluhopisy či jiné cenné papíry, se kterými by byla
spojena zvláštní práva ani nepřijala rozhodnutí o vydání takových cenných papírů, a
tudíž Nástupnická společnost neposkytuje z tohoto titulu žádná práva.
V. Právo na podíl na zisku
Právo na podíl na zisku vzniká rozhodnutím valné hromady Nástupnické společnosti po
zápisu Fúze do obchodního rejstříku, a to v souladu se společenskou smlouvou
Nástupnické společnosti a příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech.
VI. Všechny zvláštní výhody
Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje v souvislosti s Fúzí žádné zvláštní
výhody členům statutárního orgánu
ani žádnému jinému subjektu. Zúčastněné
společnosti nemají zřízenu dozorčí radu.
VII. Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti
V důsledku Fúze nedochází k žádným změnám společenské smlouvy Nástupnické
společnosti.

C) POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU FÚZE DLE § 88 ZÁKONA O
PŘEMĚNÁCH
I. Výše vkladu, rozsahu splnění vkladové povinnosti a výše podílu společníka v
zúčastněných společnostech před zápisem Fúze do obchodního rejstříku
a) společnost hand - made service s. r.o. jako Zanikající společnost
společník: LADISLAV RŮŽIČKA
bytem Ústrašín čp. 74, 393 01 Ústrašín
nar. 9.11.1955
výše vkladu: 200.000,- Kč
rozsah splnění vkladové povinnosti: 200.000,- Kč
podíl společníka: 100%
druh podílu: základní
kmenový list: nevydává se
b) společnost glue+more s.r.o. jako Nástupnická společnost
společník: LADISLAV RŮŽIČKA
nar. 9.11.1955
bytem Ústrašín čp. 74, 393 01 Ústrašín
výše vkladu: 100.000,- Kč
rozsah splnění vkladové povinnosti: 100.000,- Kč
podíl společníka: 100%
druh podílu: základní
kmenový list: nevydává se
1. Jelikož společenská smlouva Zanikající i Nástupnické společnosti stanoví, že každý
společník může vlastnit pouze jeden podíl, jsou údaje uvedené shora pouze ve vztahu
k jedinému podílu společníka Zanikající a/nebo Nástupnické společnosti.
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2. Žádná ze Zúčastněných společností nevydala na žádný z podílů kmenový list,
kmenové listy nebudou vydány ani Nástupnickou společností. S ohledem na tuto
skutečnost se údaje podle § 88 odst. 4 Zákona o přeměnách v tomto projektu neuvádějí.
II. Informace o tom, zda podíl společníka zanikající společnosti podléhá výměně,
nebo o tom, že jeho účast zaniká
S ohledem na skutečnost, že obě Zúčastněné společnosti mají stejného společníka,
nebude docházet k výměně podílu v Nástupnické společnosti za podíly Zanikající
společnosti a ani nedojde k zániku účasti společníka na Nástupnické společnosti.
III. Informace o tom, zda se mění výše vkladu nebo podílu dosavadního společníka
Nástupnické společnosti při Fúzi sloučením
V důsledku Fúze nedochází ke změně výše vkladu dosavadního společníka Nástupnické
společnosti.
IV. Výše vkladu, rozsahu splnění vkladové povinnosti a výše podílu společníka,
jehož podíl se vyměňuje, v nástupnické společnosti po zápisu Fúze do
obchodního rejstříku
Při této Fúzi nedochází ke změně v osobě společníka Nástupnické společnosti. V
Nástupnické společnosti zůstane po zápisu Fúze výše vkladu dosavadního společníka
beze změn.
V. Informace o základním kapitálu
Základní kapitál Nástupnické společnosti činí před zápisem Fúze do obchodního rejstříku
100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých).
Základní kapitál Zanikající společnosti činí před zápisem Fúze do obchodního rejstříku
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
Zúčastněné společnosti se dohodly na tom a tento projekt výslovně stanoví, že při Fúzi
nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající
společnosti zvýšením vkladu dosavadního společníka Nástupnické společnosti ve
smyslu ust. § 89 odst. 1 písm.c) Zákona o přeměnách. Základní kapitál Nástupnické
společnosti po zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno
sto tisíc korun českých).
VI. Informace o doplatcích společníkům Zúčastněných společností
Jelikož se jak na Nástupnické společnosti, tak na Zanikající společnosti podílí ve stejném
poměru táž osoba a tato osoba se bude ve stejném poměru podílet na Nástupnické
společnosti, nedochází z důvodu Fúze dle tohoto projektu k žádným změnám v podílech
společníka Nástupnické společnosti, společníkovi Zúčastněných společností nenáleží
žádný doplatek.

D) ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, PŘEVZETÍ SLOŽEK PASIV, KTERÉ NEJSOU ZÁVAZKEM
1. Zúčastněné společnosti se vzájemně seznámily s rozvahou a účetní závěrkou
sestavenou jimi k datu 31.12.2018.
2. Zúčastněné společnosti sestaví poslední řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2019.
Zúčastněné společností nemají zákonem stanovenou povinnost ověření účetní závěrky
auditorem. Do dne vyhotovení tohoto projektu nesestavovala žádná ze Zúčastněných
společností žádnou mimořádnou účetní závěrku.
3. Zúčastněné společnosti se vzájemně seznámily s rozvahou a účetní závěrkou
sestavenou jimi k datu 31.12.2018.
4. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavená pro účely Fúze k rozhodnému
dni fúze, tj. k datu 1.1.2020, se sestavuje z konečných rozvah Zúčastněných společností
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sestavených k datu 31.12.2019 a připojí se k ní komentář ve smyslu § 11b Zákona o
přeměnách.
5. Společník obou Zúčastněných společností vyslovil v souladu s § 11a odst. 2 zákona o
přeměnách souhlas s tím, aby se nesestavovaly mezitímní účetní závěrky podle § 11
odst. 2 zákona o přeměnách.
6. Jelikož nedochází ke vzniku nových vkladů do základního kapitálu Nástupnické
společnosti, ani ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění
Zanikající společnosti, není Zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění
posudkem znalce pro ocenění jmění.
7. Složky vlastního kapitálu Zanikající společnosti přebere Nástupnická společnost ve
struktuře uvedené v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti.
8. Složky cizího kapitálu, jež nejsou závazkem, převezme Nástupnická společnost v
rozsahu a ve struktuře uvedené v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti.
9. Položky aktiv a položky ostatních pasiv dle konečné účetní závěrky Zanikající
společnosti sestavené ke dni předcházejícímu rozhodnému dni Fúze dle tohoto projektu
neuvedené výše v předchozích odstavcích tohoto článku převezme Nástupnická
společnost v souladu s příslušnými účetními předpisy.
10. Nástupnická společnost dále převezme v souladu s příslušnými právními předpisy
rezervy a opravné položky vytvořené Zanikající společností, daňové ztráty vyměřené
Zanikající společnosti, které dosud nebyly do zániku Zanikající společnosti uplatněny
jako odčitatelná položka od základu daně Zanikající společnosti, a případné další
položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl nebo do jejich zániku vznikne
Zanikající společnosti nárok a které nebudou do zániku Zanikající společnosti uplatněny.

E) MAJETEK A ZÁVAZKY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST
V důsledku Fúze dle tohoto projektu přejde ze Zanikající společnosti na Nástupnickou
společnost její veškerý majetek a závazky.
F) OSTATNÍ SKUTEČNOSTI
1. Fúze nemá vliv na podíl dosavadního společníka v Nástupnické společnosti a práva
dosavadního společníka v Nástupnické společnosti budou nezměněna a zůstanou ve
stejném rozsahu jako dosud.
2. Práva a povinnosti v tomto projektu výslovně neuvedené se řídí příslušnými
ustanoveními Zákona o přeměnách.
3. Právní účinky Fúze nastávají v souladu s ust. § 59 Zákona o přeměnách ke dni zápisu
Fúze do obchodního rejstříku. Zanikající společnost zanikne výmazem z obchodního
rejstříku.
4. Tento projekt Fúze, jehož vyhotovení bylo zabezpečeno jednateli Zúčastněných
společností, nabývá platnosti dnem přijetí usnesení nejvyšších orgánů Zúčastněných
společností o schválení Fúze.
5. Statutární orgány Zúčastněných společností jsou povinny po schválení tohoto projektu
nejvyššími orgány Zúčastněných společností podat návrh na nápis Fúze do obchodního
rejstříku doložený veškerými potřebnými listinami v souladu se Zákonem o přeměnách.
6. Zúčastněné společnosti prohlašují, že si tento projekt přečetly a že byl schválen na
základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
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V Nové Bystřici 20.9.2019

Digitálně
podepsal Zuzana
Hojnová
Datum:
2019.09.20
06:05:17 +02'00'
______________________________

Zuzana
Hojnová

podepsal
LADISLAV Digitálně
LADISLAV RŮŽIČKA
2019.09.20
RŮŽIČKA Datum:
09:38:00 +02'00'
_________________________
hand-made service s.r.o.
Ladislav Růžička
jednatel

glue + more s.r.o.
Ing. Zuzana Hojnová
jednatelka
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