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OZNÁMENÍ / VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Společnost OSTAX, spol. s r.o. zabývající se dřevozpracující výrobou a výrobou
ekologického paliva vyhlašuje následující výběrové řízení na zakázku s předpokladem její realizace za podpory OPPI, programu Eko-energie:
Název: »Stavební rekonstrukce objektu zadavatele«
Popis: Stavební zakázka zahrnuje rekonstrukci objektu s cílem dosažení energetických úspor a skládá se z výměny oken, kompletní zateplení budovy a záměny zdroje
ÚT za kotel na biomasu.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria
hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby – Jaroslav
Jakubíček (tel. 774 449 552, e-mail: jakubicek@ostax.cz) na adrese sídla zadavatele:
OSTAX, spol. s r.o.
IČ: 47150378
DIČ: CZ47150378
Sídlo: Jarcová 71, PSČ 757 01 Jarcová
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

se sídlem Praha 5, Pod Hybšmankou 28/3090, PSČ 150 00
IČ: 63074630
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36159
(»Společnost«),

2. Pověřená osoba:
Firma: Sancho Panza s.r.o.
Sídlo: V Aleji 264/2, 360 06 Karlovy Vary
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ: 25207555/CZ25207555
vyhlašuje na základě Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace, program INOVACE, výběrové řízení s názvem »Dopravníkové
systémy pro Milk Run«.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem (nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb). Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez povinnosti sdělit uchazečům
důvod zrušení a dále si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude
vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Místo a předmět dodávky:
Místo dodání: WITTE Nejdek, spol. s r.o., Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek
Předmět dodávky: Dopravníkové systémy pro Milk Run pro oblast činnosti výroby zámků a kování v automobilovém průmyslu.
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v rámci OPPI
na dodávky
a) Zadavatel výběrového řízení
Firma: Meopta – optika, s.r.o.
Sídlo: Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
IČ: 47677023, DIČ: CZ47677023
zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 51239
oznamuje zahájení výběrového řízení na dodávky pod názvem:

4. Zadávací dokumentace:
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech: Sancho Panza s.r.o., V Aleji 264/2,
360 06 Karlovy Vary, kontaktní osoba: Ing. Lenka Málková, e-mail:
malkova@sanchopanza.cz, tel.: +420 353 237 672, fax: +420 353 237 675.
5. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne2.8.2011 ve 12.00 hod.
Písemné nabídky musí být doručeny poštou, popř. osobně na adresu společnosti Sancho Panza s.r.o. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum
jejího odeslání.
6. Pozn.:
Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem
a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Dle § 2e
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,
je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

CNC soustruhy pro hrubování dílců 2

401082-26/11

b) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do užívání 2 kusů CNC soustruhů pro hrubování dílců (IT7) s totožným příslušenstvím včetně zaškolení obsluhy.
c) Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu zakázky.
Zadávací dokumentaci je možno vyžádat písemně po celou dobu běhu lhůty
pro podání nabídek. O zadávací dokumentaci je možné požádat a tuto si vyzvednout u kontaktní osoby zadavatele v pracovní době od 9.00 do 14.00 hod.
po předchozí telefonické domluvě.
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Jan Arnošt
tel.: +420 581 243 689, mob.: +420 739 244 570, e-mail: Jan.Arnost@meopta.com
d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny do sídla zadavatele
nejpozději do 9.8.2011 do 8.30 hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
e) Ostatní
Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI – Inovace
– Výzva IV (číslo projektu 4.1 IN04/323). Výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly OPPI pro výběr dodavatelů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. Zadavatel
si vyhrazuje právo nabídku odmítnout.
Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním
a podáním nabídky.
Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je povinen spolupůsobit
při výkonu kontroly všech patřičných orgánů (vč. § 2e zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole).
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v rámci OPPI
na dodávky
a) Zadavatel výběrového řízení
Firma: Meopta – optika, s.r.o.
Sídlo: Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
IČ: 47677023, DIČ: CZ47677023
zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 51239
oznamuje zahájení výběrového řízení na dodávky pod názvem:

Ultrazvuková mycí linka 2
b) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání ultrazvukové mycí linky dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci.
c) Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu zakázky.
Zadávací dokumentaci je možno vyžádat písemně po celou dobu běhu lhůty
pro podání nabídek. O zadávací dokumentaci je možné požádat a tuto si vyzvednout u kontaktní osoby zadavatele v pracovní době od 9.00 do 14.00 hod.
po předchozí telefonické domluvě.
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Jan Arnošt
tel.: +420 581 243 689, mob.: +420 739 244 570, e-mail: Jan.Arnost@meopta.com
d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny do sídla zadavatele
nejpozději do 10.8.2011 do 8.30 hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
e) Ostatní
Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI – Inovace
– Výzva IV (číslo projektu 4.1 IN04/323). Výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly OPPI pro výběr dodavatelů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. Zadavatel
si vyhrazuje právo nabídku odmítnout.
Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním
a podáním nabídky.
Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je povinen spolupůsobit
při výkonu kontroly všech patřičných orgánů (vč. § 2e zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole).
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
401135-26/11

Jednatel společnosti

Kerinvest s.r.o.

1. Zadavatel:
Firma: WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Sídlo: Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ: 40525881/CZ40525881
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Němcová, tel.: +420 359 016 928
E-mail: katerina.nemcova@witte-automotive.cz

Nabídky je možné podávat ode dne vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. od 29.6.2011, do uzávěrky dne 1.8.2011 v 16.00 hod. na adrese sídla
společnosti. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoli datum odeslání.
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Oznámení
o uložení projektu změny právní formy
do sbírky listin obchodního rejstříku

Oznámení o uložení Projektu rozdělení společnosti
do sbírky listin obchodního rejstříku
Jednatelé obchodní společnosti

ARKO tour s.r.o.
IČ: 27594629
se sídlem Praha 6, Dejvice, Generála Píky 430/26, PSČ 160 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117676
tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále
jako »ZoPřem«), oznamují, že do sbírky listin obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 117676, byl uložen Projekt rozdělení
společnosti ARKO tour s.r.o. jako zúčastněné obchodní společnosti odštěpením rozdělením se vznikem jedné nové obchodní společnosti, která
bude mít formu akciové společnosti.
Upozornění pro společníky zúčastněných společností:
Vzhledem k tomu, že jedinou zúčastněnou obchodní společností je společnost
ARKO tour s.r.o., která má formu společnosti s ručením omezeným, neobsahuje
toto oznámení upozornění pro akcionáře zúčastněných akciových společností podle § 298, 299 odst. 1 a 301 ZoPřem.
Upozornění pro věřitele a dlužníky na jejich práva
Věřitelé rozdělované obchodní společnosti ARKO tour s.r.o., kteří přihlásí své pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis rozdělení společnosti odštěpením
do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty,
jestliže se v důsledku rozdělení společnosti odštěpením zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím lhůty uvedené v předcházející větě toto právo zaniká.
Nedojde-li mezi věřitelem a rozdělovanou obchodní společností ARKO tour s.r.o.
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 rozdělení společnosti odštěpením podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem rozdělení
společnosti odštěpením do obchodního rejstříku.
Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení
považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu rozdělení společnosti odštěpením do obchodního rejstříku.
Společnost ARKO tour s.r.o. nevydala žádné dluhopisy ani jiné cenné papíry, s nimiž
by byla spojena zvláštní práva, blíže se neuvádí skutečnosti, které se týkají dluhopisů
nebo jiných cenných papírů, držitelů dluhopisů nebo jiných cenných papírů.
Povinnost splatit vklad nebo emisní kurz akcií není rozdělením odštěpením dotčena.
Nástupnická obchodní společnost ručí za dluhy, jež zůstaly rozdělované obchodní
společnosti ARKO tour s.r.o. až do výše čistého obchodního majetku uvedeného
v posudku znalce pro ocenění jmění.
Rozdělovaná obchodní společnost ARKO tour s.r.o. ručí za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení odštěpením na nástupnickou obchodní společnost, do výše svého
vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.
Ručení podle výše uvedeného v předcházejících dvou odstavcích zaniká, jestliže
rozdělovaná obchodní společnost ARKO tour s.r.o. nebo nově vzniklá obchodní
společnost poskytne věřiteli nebo věřitelům rozdělované obchodní společnosti
ARKO tour s.r.o. nebo nástupnické obchodní společnosti plnění ve výši ručitelského závazku a/nebo plnění podle § 258 ZoPřem.
Ručením podle výše uvedeného nejsou zajištěny pohledávky, jejichž věřitelům
bylo poskytnuto zajištění podle § 35 až 39 a § 259 ZoPřem.
Nebude-li dosaženo dohody o poskytnutí dostatečné jistoty do 9 měsíců ode dne,
kdy se zápis rozdělení do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám,
nebo v téže lhůtě nebude dohodnutá jistota poskytnuta, ručí nástupnická společnosti a rozdělovaná obchodní společnost ARKO tour s.r.o. za splnění dluhů odpovídající takto nezajištěným pohledávkám věřitelů podle § 257 ZoPřem.
Ustanovení § 257 ZoPřem se nepoužije, jestliže soud určí, že se v důsledku rozdělení dobytnost pohledávky nezhoršila nebo že nabízená jistota byla dostatečná. Výrok rozhodnutí soudu, jímž je určeno, že se zhoršila dobytnost pohledávky
v důsledku rozdělení nebo že nabízená jistota je nedostatečná, je závazný
pro všechny orgány veřejné moci, navrhovatele a pro nástupnickou společnost
a rozdělovanou společnost ARKO tour s.r.o.
Není-li z projektu rozdělení odštěpením zřejmé, zda určitý majetek nebo závazek
přešel na nástupnickou společnost, platí, že tento majetek nebo závazek je majetkem nebo závazkem rozdělované společnosti ARKO tour s.r.o.
Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od zúčastněné obchodní společnosti, kterou je v tomto případě společnost ARKO tour s.r.o.,
informace o tom, jaký majetek a jaké závazky přecházejí na nástupnickou obchodní
společnost. Jestliže osoba oprávněná podle výše uvedeného neobdrží vyžádané
informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.
Tomáš Němeček, jednatel
Martina Jechová, jednatel

tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že do sbírky listin Městského soudu v Praze, vložky vedené pro Společnost,
se v souvislosti s připravovanou změnou právní formy Společnosti ukládá projekt
změny právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou
společnost.
401118-26/11

Jednatel obchodní společnosti

Star Promotion, s.r.o.
se sídlem Praha 1, Národní 36, PSČ 110 00
IČ: 26506700
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86506
(dále jako »Star Promotion, s.r.o.«),
činí ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev v platném znění (dále jako »Zákon o přeměnách«), a to
i jménem jednatele společnosti FAJRONT BS, s.r.o., se sídlem Ostrava, Poruba,
M. Kopeckého 675, PSČ 708 00, IČ: 25899252, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25078 (dále jako »FAJRONT
BS, s.r.o.«), jednatele společnosti Pražské inforádio, s.r.o., se sídlem Praha 8,
Libeň, Na Žertvách 132/24, PSČ 180 00, IČ: 26506734, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86509 (dále jako
»Pražské inforádio, s.r.o.«), jednatele společnosti Rádio Podještědí, s.r.o., se sídlem Praha 8, Libeň, Na Žertvách 132/24, PSČ 180 00, IČ: 27178251, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102249
(dále jako »Rádio Podještědí, s.r.o.«) a jednatele společnosti Rádio Profil s.r.o.,
se sídlem Pardubice, Štrossova 291, PSČ 530 03, IČ: 15053164, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 551
(dále jako »Rádio Profil s.r.o.«) v procesu vnitrostátní fúze sloučením společnosti
Star Promotion, s.r.o., se společnostmi FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio,
s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o., a Rádio Profil s.r.o., v níž má společnost Star
Promotion, s.r.o., postavení společnosti nástupnické a společnosti FAJRONT BS,
s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o., a Rádio Profil s.r.o. postavení společností zanikajících, toto

OZNÁMENÍ
o uložení projektu fúze do sbírky listin obchodního rejstříku
Oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin:
Dne 29.6.2011 byl do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze uložen jednatelem společnosti Star Promotion, s.r.o., i za jednatele
společností FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o.,
a Rádio Profil s.r.o., projekt fúze sloučením společnosti Star Promotion, s.r.o., se
společnostmi FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí,
s.r.o., a Rádio Profil s.r.o., v níž má společnost Star Promotion, s.r.o., postavení
společnosti nástupnické a společnosti FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio,
s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o., a Rádio Profil s.r.o. postavení společností zanikajících.
Upozornění společníkovi FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o., Rádio
Podještědí, s.r.o., a Rádio Profil s.r.o. na jeho práva:
Jednatel společnosti Star Promotion, s.r.o., za jednatele společností FAJRONT
BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o., a Rádio Profil s.r.o.
upozorňuje společníka společností FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o.,
Rádio Podještědí, s.r.o., a Rádio Profil s.r.o., že v souvislosti s fúzí sloučením mu
vznikají tato práva ve smyslu § 93 Zákona o přeměnách: v sídle společností
FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o., a Rádio
Profil s.r.o., jsou pro společníka společností FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o., a Rádio Profil s.r.o. připraveny od 29.6.2011
k nahlédnutí následující dokumenty: (i) projekt fúze, (ii) účetní závěrky společností
Star Promotion, s.r.o., FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o., a Rádio Profil s.r.o. za poslední tři roky, (iii) konečné účetní závěrky
společností Star Promotion, s.r.o., FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o.,
Rádio Podještědí, s.r.o., a Rádio Profil s.r.o., (iv) zahajovací rozvaha společnosti
Star Promotion, s.r.o.
Společníkovi společnosti FAJRONT BS, s.r.o., pokud o to požádá, vydá společnost
FAJRONT BS, s.r.o., bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z písemností uložených v sídle společnosti podle předchozího odstavce. Společníkovi společnosti Pražské inforádio, s.r.o., pokud o to požádá, vydá společnost Pražské
inforádio, s.r.o., bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z písemností
uložených v sídle společnosti podle předchozího odstavce. Společníkovi společnosti Rádio Podještědí, s.r.o., pokud o to požádá, vydá společnost Rádio Podještědí, s.r.o., bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z písemností
uložených v sídle společnosti podle předchozího odstavce. Společníkovi společnosti Rádio Profil s.r.o., pokud o to požádá, vydá společnost Rádio Profil s.r.o. bez
zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z písemností uložených v sídle společnosti podle předchozího odstavce.
Upozornění věřitelům Star Promotion, s.r.o., FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o., a Rádio Profil s.r.o. na jejich práva při
procesu fúze sloučením:
Jednatel společnosti Star Promotion, s.r.o., upozorňuje věřitele společností Star
Promotion, s.r.o., FAJRONT BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí,
s.r.o., a Rádio Profil s.r.o., v souvislosti s procesem fúze sloučením společnosti
Star Promotion, s.r.o., jako nástupnické společnosti, se společnostmi FAJRONT
BS, s.r.o., Pražské inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o., a Rádio Profil s.r.o.,
jako zanikajícími společnostmi, že jim vznikají tato práva ve smyslu § 35 a násl. Zákona o přeměnách: věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své pohledávky do (6) šesti měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením do obchodního
rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení
svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze sloučením zhorší dobytnost jejich pohledávek. Nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou obchodní společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky,
rozhodne o dostatečném zajištění pohledávky soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze sloučením podstatným
způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky, je oprávněn požadovat poskytnutí
dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku.
Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, (i) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, (ii) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo (iii) jejichž pohledávky vznikly až
po zápisu fúze do obchodního rejstříku.
Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, musí získat v nástupnické obchodní společnosti právní postavení, které je alespoň rovnocenné tomu, jež
měli v zanikající obchodní společnosti; ustanovení § 380 a 381 Zákona o přeměnách tím nejsou dotčena. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, jestliže schůze
vlastníků těchto cenných papírů nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas anebo jestliže mají tito vlastníci právo na to, aby
od nich nástupnická obchodní společnost takové cenné papíry odkoupila. Pro odkup těchto cenných papírů se použijí přiměřeně ustanovení § 146 až 151 Zákona
o přeměnách. Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou ustanoveními § 36 a 37 Zákona o přeměnách dotčena. Ustanovení § 35 Zákona o přeměnách se nepoužije, jestliže schůze vlastníků dluhopisů vyslovila souhlas
s přeměnou postupem podle zvláštního zákona. Povinnost splatit vklad nebo emisní kurz akcií není fúzí dotčena, nestanoví-li zákon o přeměnách jinak.
Jednatel Star Promotion, s.r.o.
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