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N O T Á Ř S K Ý  Z Á P I S

sepsaný mnou JUDr. Lucií Foukalovou, notářkou se sídlem v Praze,  v kanceláři  notářky 
v Praze 1, Národní 10 č.p. 138, ----------------------------------------------------------------------
dne osmého února roku dva tisíce třináct /8.2.2013/ ----------------------------------------------

Ú č a s t n í c i :----------------------------------------------------------------------------------------

1/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Společnost STAVIRO spol. s r.o. se sídlem Čestlice, Habrová 241, okres Praha –
východ, PSČ 251 01, IČ  43750117,  jménem které jedná --------------------------------------
jednatel společnosti pan Ing. Martin Svoboda, nar. 7.1.1955, bytem Čestlice,  Okružní 172, 
okres Praha – východ,---------------------------------------------------------------------------------
který mi prokázal svoji totožnost platným úředním průkazem a prohlásil, že je plně 
způsobilý k právním úkonům  a k dnešnímu dni je oprávněn jednat jménem společnosti. --

Společnost STAVIRO spol. s r.o., jménem které jedná jednatel společnosti pan Ing. Martin 
Svoboda, prohlašuje, že je způsobilá k právním úkonům, které činí do tohoto notářského 
zápisu a  pro ověření  totožnosti a existence společnosti  a pro ověření oprávnění pana Ing. 
Martina Svobody jednat jménem společnosti předkládá výpis z obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, odd. C, vložka č. 7986 ze dne   21.1.2013, který 
tvoří  v ověřeném opise přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. ---------------------------------

Společnost STAVIRO spol. s r.o., jménem které jedná jednatel společnosti pan Ing. Martin 
Svoboda,  dále prohlašuje, že ------------------------------------------------------------------------

- není v úpadku ani jí úpadek nehrozí a není vůči ní vedeno insolvenční řízení ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění. ------------------

- jí nebylo, jako osobě povinné, doručeno rozhodnutí o nařízení exekuce ani návrh na 
provedení výkonu rozhodnutí ani nelze exekuční řízení důvodně očekávat /zákon č. 
120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění/, --------------------------------------------

- není v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném 
znění, -------------------------------------------------------------------------------------------

- není proti ní vedeno trestní řízení ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob,------------------------------------------------------------

- není příjemcem veřejné podpory ve smyslu ust. § 35 odst. 4 zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění, ---------------

- společenská smlouva společnosti ze dne 23.1.2013 je notářce předkládána 
v posledním aktuálním znění, ---------------------------------------------------------------

- veškeré údaje uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku společnosti STAVIRO 
spol. s r.o., vedeného Městským soudem v Praze, odd. C, vložka č. 7986 ze dne 
21.1.2013 jsou k dnešnímu dni nezměněny. -----------------------------------------------

Společnost STAVIRO spol. s r.o. je dále také uváděna jako nástupnická společnost. --------
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2/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Společnost Staviro Praha, a.s. se sídlem Čestlice, Habrová 241, okres Praha – východ, 
PSČ 251 01, IČ 25116436,  jménem které jedná -------------------------------------------------
předseda představenstva společnosti pan Ing. Martin Svoboda, nar. 7.1.1955, bytem 
Čestlice,  Okružní 172, okres Praha – východ,-----------------------------------------------------
který mi prokázal svoji totožnost platným úředním průkazem a prohlásil, že je plně 
způsobilý k právním úkonům  a k dnešnímu dni je oprávněn jednat jménem společnosti. --
Společnost Staviro Praha, a.s., jménem které jedná předseda představenstva společnosti 
pan Ing. Martin Svoboda, prohlásila, že je způsobilá k právním úkonům, které činí do 
tohoto notářského zápisu, a pro ověření totožnosti a existence společnosti a pro ověření 
oprávnění pana Ing. Martina Svobody jednat jménem společnosti předkládá výpis z 
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. B, vložka č. 4624 ze dne 
6.2.2013, který  tvoří v ověřeném opise přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. ---------------

Společnost Staviro Praha, a.s., jménem které jedná předseda představenstva společnosti 
pan Ing. Martin Svoboda, dále prohlásila, že-------------------------------------------------------

- není v úpadku ani jí úpadek nehrozí a není vůči ní vedeno insolvenční řízení ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění. ------------------

- jí nebylo, jako osobě povinné, doručeno rozhodnutí o nařízení exekuce ani návrh na 
provedení výkonu rozhodnutí ani nelze exekuční řízení důvodně očekávat /zákon č. 
120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění/, --------------------------------------------

- není v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném 
znění, -------------------------------------------------------------------------------------------

- není proti ní vedeno trestní řízení ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob,------------------------------------------------------------

- není příjemcem veřejné podpory ve smyslu ust. § 35 odst. 4 zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění, ani není 
příjemcem dotace či návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, ani není příjemcem investiční 
pobídky ve smyslu zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách v platném 
znění, ------------------------------------------------------------------------------------------

- stanovy společnosti ze dne 24.9.1996 jsou notářce předkládány v posledním 
aktuálním znění, ------------------------------------------------------------------------------

- veškeré údaje uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku společnosti Staviro Praha,  
a.s., vedeného Městským soudem v Praze, odd. B, vložka č. 4624 ze dne 6.2.2013 
jsou  k dnešnímu dni nezměněny.-----------------------------------------------------------

Společnost Staviro Praha, a.s. je dále také uváděna jako zanikající společnost. ---------------
  

ČÁST PRVNÍ

Společnost STAVIRO spol. s r.o., jménem které jedná jednatel společnosti pan Ing. Martin 
Svoboda, a společnost Staviro Praha, a.s., jménem které jedná předseda představenstva 
společnosti pan Ing. Martin Svoboda, vyhotovují společně: -------------------------------------
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-------------------------------- projekt vnitrostátní fúze sloučením ------------------------------
-------------------- společnosti s ručením omezeným s akciovou společností -----------------

dále také jen projekt fúze. ----------------------------------------------------------------------------

Společnost STAVIRO spol. s r.o., jménem které jedná jednatel společnosti pan Ing. Martin 
Svoboda, a společnost Staviro Praha, a.s., jménem které jedná předseda představenstva 
společnosti pan Ing. Martin Svoboda,  konstatují, že tento projekt se řídí především zák. 
č. 125/2008 Sb.  o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění /dále jen 
zákon o přeměnách/ a má tyto náležitosti:----------------------------------------------------------

I.
Zúčastněné společnosti 

Nástupnická společnost: ----------------------------------------------------------------------------
Společnost STAVIRO spol. s r.o. -----------------------------------------------------------------
se sídlem Čestlice, Habrová 241, okres Praha – východ, PSČ 251 01, IČ  43750117,  --
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 
č. 7986 --------------------------------------------------------------------------------------------------
právní forma: společnost s ručením omezeným----------------------------------------------------

Zanikající společnost: -------------------------------------------------------------------------------
Společnost Staviro Praha, a.s. ---------------------------------------------------------------------
se sídlem Čestlice, Habrová 241, okres Praha – východ, PSČ 251 01, IČ 25116436 -----
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 
č. 4624 --------------------------------------------------------------------------------------------------
právní forma: akciová společnost--------------------------------------------------------------------

II.
Úvodní ustanovení 

1. Jediným akcionářem společnosti Staviro Praha, a.s. je společnost STAVIRO spol. 
s r.o., která vlastní všech 1.000 kusů akcií společnosti Staviro Praha, a.s. na majitele 
o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč. Základní kapitál společnosti Staviro 
Praha, a.s. je plně splacen. Jediným společníkem společnosti STAVIRO spol. s r.o. a 
tedy vlastníkem 100% obchodního podílu v této společnosti je pan Ing. Martin 
Svoboda, nar. 7.1.1955, bytem Čestlice,  Okružní 172, okres Praha – východ. Emisní 
kurz akcií a tedy i celý základní kapitál společnosti STAVIRO spol. s r.o.  je plně 
splacen. ---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zúčastněné společnosti představují koncern a ve smyslu ust. § 66a obchodního 
zákoníku v platném znění jsou ovládanými osobami s tím, že ovládající osobou je pan 
Ing. Martin Svoboda, nar. 7.1.1955, bytem Čestlice, Okružní 172, okres Praha –
východ. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Základním účelem fúze je sloučení společnosti Staviro Praha, a.s. s jejím jediným 
akcionářem společností STAVIRO spol. s r.o. a to z důvodu celkové restrukturalizace 
koncernu spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury 
koncernu.-------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sloučením zúčastněných společností zanikne společnosti Staviro Praha, a.s. bez 
likvidace a její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na 
nástupnickou společnost STAVIRO spol. s r.o. ----------------------------------------------

5. Právní účinky fúze nastanou ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. -----------------

III.
Rozhodný den fúze

Rozhodným dnem fúze je 1.1.2013 /slovy prvního ledna roku dva tisíce třináct/.-------------

IV.
Výměnný poměr

Vzhledem k tomu, že nástupnická společnost je jediným akcionářem zanikající společnosti 
výměnný poměr se nestanovuje. ---------------------------------------------------------------------

V.
Práva poskytnutá vlastníkům dluhopisů nástupnickou společností, 

popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována

Vzhledem k tomu, že zanikající společnost není emitentem dluhopisů ve smyslu zák. 
č. 190/2004 Sb. o dluhopisech v platném znění ani jakýchkoli jiných cenných papírů 
nejsou v tomto projektu fúze stanovena žádná práva popřípadě opatření, která  by poskytla 
či učinila nástupnická společnost. ------------------------------------------------------------------

VI.
Určení práv vlastníků určitých cenných papírů

Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně akcií zanikající společnosti a zanikající 
společnost neemitovala žádné opční listy či jiné cenné papíry nejsou v tomto projektu fúze 
stanovena žádná práva ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.-----------
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VII.
Zvláštní výhody poskytované zúčastněnými společnostmi statutárním 

orgánům či další osobám

Zúčastněné společnosti neposkytly žádné zvláštní výhody statutárním orgánům ani jiným 
osobám ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách. ------------------------------

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ke sloučení se nevyžaduje  souhlasu jednoho nebo více správních orgánů podle 
zvláštních zákonů  nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie  ve smyslu 
ust. § 15a zákona o přeměnách. -----------------------------------------------------------------

2. Vzhledem k tomu, že na základě tohoto projektu nedojde ke zvýšení základního 
kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, není ke sloučení 
vyžadováno ve smyslu ust. § 73 odst. 1 zákona o přeměnách ocenění jmění zanikající 
společnosti a toto ocenění tedy nebylo zpracováno. Stejně tak se nevyžaduje ve smyslu 
ust. § 117 zákona o přeměnách znalecká zpráva, takže tato zpráva nebyla zpracována. 
V souladu s ust. § 27 odst. b) zákona o přeměnách se nevypracovává zpráva o přeměně 
dle ust. § 24 zákona o přeměnách. --------------------------------------------------------------

3. Konečné účetní závěrky zanikající a nástupnické společnosti byly v souladu s ust. § 11 
odst. 1 zákona o přeměnách  vypracovány ke dni 31.12.2012 /slovy třicátého prvního 
prosince roku dva tisíce dvanáct/ a zahajovací rozvaha nástupnické společnosti byla 
v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona o přeměnách vypracována ke dni 1.1.2013 /slovy 
prvního ledna roku dva tisíce třináct/. ----------------------------------------------------------

4. Další práva a povinnosti společností zúčastněných na fúzi neupravené tímto projektem 
se řídí zákonem o přeměnách. -------------------------------------------------------------------

ČÁST DRUHÁ

Já níže podepsaná JUDr. Lucie Foukalová, notářka se sídlem v Praze, prohlašuji, že dle 
mého názoru je tento projekt fúze v souladu s právními předpisy, s předloženými  
stanovami společnosti Staviro Praha, a.s. a s předloženou společenskou smlouvou 
společnosti STAVIRO spol. s r.o. -------------------------------------------------------------------
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O tom byl tento notářský zápis sepsán, panem Ing. Martinem Svobodou jednajícím 
jménem společností Staviro Praha,  a.s. a STAVIRO spol. s r.o. přečten a poté jím jménem 
společností Staviro Praha,  a.s. a STAVIRO spol. s r.o. ------------------------------------------

Dr. Foukalová v.r.                                    L.S.                                 Ing. Martin Svoboda v.r.
                                                                                                        …………………………..

                                                                                                       Staviro Praha,  a.s.

                                                                                                       Ing. Martin Svoboda v.r.
                                                                                                       ..…………………………

                                                                                                        STAVIRO  spol. s r.o.

















N     54/2013
NZ   53/2013

O v ě ř u j i, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne osmého února roku dva 
tisíce třináct a určený společnosti STAVIRO  spol. s r.o.  a jeho přílohy č. 1 a 2 se shodují 
doslovně s notářským zápisem a jeho přílohami č. 1 a 2 ze dne osmého února roku dva 
tisíce třináct  č. NZ  53/2013 podepsané notářky JUDr. Lucie Foukalové, notářky  se 
sídlem v Praze.-----------------------------------------------------------------------------------------
            

Dr. Foukalová v.r.                                              L.S.    
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