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OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN 
 
(Oznámení podle ust. § 33 odst. 1 písm. b), podle ust. § 34 a podle ust. § 118 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách 
obchodních společností a družstev  
(dále jen „zákon o přeměnách“). 
 
Společnost   
ŠKODA JS a.s.  
se sídlem: Orlík 266/15, Bolevec, Plzeň, PSČ 316 00, Česká republika  
IČO: 25235753  
právní forma: akciová společnost  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, spisová značka B811 
(dále jen „Nástupnická společnost“)   
 
a  
 
společnost  
ŠKODA SLOVAKIA, a.s.       
se sídlem: Hornopotočná 4, Trnava, 917 01, Slovenská republika  
IČO: 34120220  
právní forma: akciová společnost  
zápis v obchodním rejstříku: Okresní soud Trnava, oddíl Sa, vložka číslo 10411/T  
(dále jen „Zanikající společnost“)  
 
tímto  
o z n a m u j e 
 
v souladu s ust. § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách, že do sbírky listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni 
byl uložen projekt přeshraniční fúze sloučením Zanikající společnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. s Nástupnickou společností 
ŠKODA JS a.s., dle něhož bude společnost ŠKODA SLOVAKIA, a.s. zrušena bez likvidace s tím, že jmění Zanikající 
společnosti přejde na Nástupnickou společnost ŠKODA JS a.s. a Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení 
Zanikající společnosti (dále jen „Fúze“).   
 
Současně se na tomto místě zveřejňuje následující upozornění pro věřitele na jejich práva podle ust. § 35 až ust. § 39 zákona 
o přeměnách.  
 
Práva podle § 35 zákona o přeměnách: (1) Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky 
do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat 
poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty 
toto právo zaniká. 
(2) Nedojde-li mezi věřitelem a společností zúčastněnou na Fúzi či Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění 
pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. 
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(3) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba 
zúčastněná na Fúzi neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Fúze do 
obchodního rejstříku. 
  
Práva podle § 36 zákona o přeměnách: Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, 
a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, b) kteří se pro účely insolvenčního 
řízení považují za zajištěné věřitele, nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 
 
Práva podle § 37 a podle § 38 zákona o přeměnách: Nástupnická společnost ani Zanikající společnost neemitovaly 
vyměnitelné a prioritní dluhopisy, ani jiné dluhopisy a ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné 
papíry než akcie a toto ustanovení se tedy nepoužije.  
 
Práva podle § 39 zákona o přeměnách: Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li 
zákon o přeměnách jinak. Základní kapitál Zanikající společnosti, jakož i Nástupnické společnosti je zcela splacen. Tj. 
vkladová povinnost byla zcela splacena ohledně všech akcií v zúčastněných společnostech.   
 
Práva podle § 39a zákona o přeměnách: Nástupnická společnost učinila do dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 
zákona o přeměnách oznámení o zahájení přípravy Fúze poskytovateli veřejné podpory.     
 
Práva podle § 34 zákona o přeměnách: Podle ust. § 34 zákona o přeměnách každý akcionář, který o to požádá, má právo na 
informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na Fúzi, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění 
oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin nebo uveřejnění projektu přeměny způsobem podle § 33a. Akcionáři 
zúčastněné akciové společnosti mohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit 
přeměnu. 
 
Osoba zúčastněná na přeměně informace neposkytne, pokud a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou 
újmu osobě zúčastněné na přeměně nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě, b) tyto informace tvoří předmět obchodního 
tajemství, nebo c) se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.  
 
Dále se na tomto místě poskytují upozornění pro akcionáře ve smyslu ust. § 118 písm. a) ve spojení s ust. § 119 zákona o 
přeměnách.  
 
Práva podle § 119 zákona o přeměnách: V sídle zúčastněné společnosti jsou pro akcionáře k nahlédnutí následující 
dokumenty:   
a) projekt fúze, b) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich 
ověření, c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných akciových společností, zahajovací rozvaha Nástupnické akciové 
společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, d) všechny zprávy o fúzi všech zúčastněných společností.  
  
Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin 
uvedených výše. Pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat 
elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož 
plyne tato vůle akcionáře. 
 
Informace podle ust. § 59l zákona o přeměnách: Informace podle ust. § 59l písm. a) a písm. b) zákona o přeměnách jsou již 
obsaženy v informacích poskytnutých výše. Věřitelé a akcionáři každé ze zúčastněných korporací mohou bezplatně obdržet 
úplné informace o svých právech na adrese sídla každé ze zúčastněných společností.  
 
Informace podle ust. § 59l písm. c) zákona o přeměnách o právech, která mohou uplatňovat věřitelé společnosti ŠKODA 
SLOVAKIA, a.s., jakožto zahraniční korporaci zúčastněné na Fúzi, podle právních předpisů státu, jehož právním řádem se 
řídí vnitřní poměry této zahraniční korporace: 
Fúze zúčastněných korporací nebude mít pro věřitele žádné důsledky a neovlivní vymahatelnost jejich pohledávek po 
uskutečnění Fúze. Nástupnická společnost v plném rozsahu přebírá všechna aktiva i pasiva Zanikající společnosti, tedy 
přebírá v plné výši veškeré závazky vůči věřitelům Zanikající společnosti.   
 
V souladu s ust. § 69aa odst. 5 Obchodního zákoníku věřitelé Zanikající společnosti, kteří budou mít ke dni schválení 
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projektu Fúze/návrhu smlouvy o sloučení vůči ní nesplacené pohledávky, mají právo požadovat, aby splnění jejich 
neuhrazených pohledávek bylo přiměřeně zabezpečené. Pokud se věřitelé Zanikající společnosti nedohodnou na přiměřeném 
zajištění jejich pohledávek, rozhodne o přiměřeném zajištění soud. Zajištění se považuje přiměřené vždy, pokud se do 
notářské úschovy složí peněžní hotovost ve výši pohledávky označené věřitelem. 
 
Podle ust. § 69aa odst. 7 Obchodního zákoníku splnění požadavků stanovených pro Fúzi před zápisem do obchodního 
rejstříku přezkoumá notář a vydá o tom osvědčení podle zvláštního právního předpisu ve formě notářského zápisu. 
Osvědčení bude pro společnost ŠKODA SLOVAKIA, a.s., jakožto slovenskou zúčastněnou společnost vydávat notářka 
JUDr. Ružena Bayerová se sídlem notářského úřadu: Továrenská 8, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +421 910 
953 662, E-mail: bayerova@stonline.sk. 
 
Informace podle ust. § 59m zákona o přeměnách: Společnost ŠKODA JS a.s. poskytne bezplatně každému společníkovi 
nebo věřiteli kterékoliv z osob zúčastněných na přeměně písemnou formou, anebo pokud o to společník nebo věřitel požádá, 
elektronickou formou, úplnou informaci o všech právech, která náleží společníkům nebo věřitelům českých osob 
zúčastněných na přeměně podle zákona č. 125/2008 Sb.  
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