
PROJEKT ROZDĚLENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Servis 
AUTO OPAT s.r.o., ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM  
ZE DNE 23. 8. 2021 

Níže naleznete veškeré informace o projektu rozdělení obchodní společnosti Servis AUTO 
OPAT s.r.o. včetně projektu rozdělení. 

Datum zveřejnění: 23. 8. 2021. Zveřejňujeme v souladu s § 33 a násl. Zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, projekt rozdělení obchodní společnosti Servis 
AUTO OPAT s.r.o. odštěpením se sloučením se společností AUTOCENTRUM Legerova s.r.o. 

Při rozdělení obchodní společnosti Servis AUTO OPAT s.r.o. dojde ke sloučení odštěpované 
části jmění se společností AUTOCENTRUM Legerova s.r.o., do jejíhož vlastnictví přejde 
rozhodným dnem 1. 1. 2021 nemovitý a movitý majetek specifikovaný v čl. 11 - 13 Projektu 
rozdělení, se všemi právy a povinnostmi, pohledávkami a závazky, které přísluší do období 
počínajícího rozhodným dnem. 

https://www.autoopat.cz/files/oznameni-o-ulozeni-projektu-do-sbirky-listin-a-upozorneni-
pro-veritele.pdf 

 

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE NA JEJICH PRÁVA 
Výňatek ze zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 

§ 35 
(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 přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. 
Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. 
(2) Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností nebo 
družstvem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem 
na druh a výši pohledávky. 
(3) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho 
pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí 
dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. 
§ 36 
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. 
§ 39a 
Osoba zúčastněná na přeměně, která je příjemcem veřejné podpory, je povinna nejpozději do dne 
zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a oznámit zahájení přípravy 
přeměny poskytovateli veřejné podpory, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. 



 
 
§ 257 
(1) Každá z nástupnických společností nebo každé z nástupnických družstev ručí za dluhy, jež přešly v 
důsledku rozdělení ze zaniklé nebo rozdělované společnosti nebo družstva na ostatní nástupnické 
společnosti nebo družstva nebo zůstaly rozdělované společnosti nebo družstvu při odštěpení, společně 
a nerozdílně s ostatními nástupnickými společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít 
podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění. Ustanovení § 75 odst. 2 se pro 
účely ručení nepoužije. 
(2) Nedochází-li při rozdělení sloučením k ocenění jmění, jež má přejít na nástupnickou společnost nebo 
družstvo, posudkem znalce, je pro účely ručení rozhodná částka, o niž se změnila výše vlastního kapitálu 
nástupnické společnosti nebo družstva vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu 
vykázané v konečné účetní závěrce. 
§ 258 
Rozdělovaná společnost nebo rozdělované družstvo ručí za dluhy, jež přešly v důsledku odštěpení na 
nástupnickou společnost nebo družstvo nebo na více nástupnických společností nebo družstev, do výše 
svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze. 
§ 261 
(1) Není-li z projektu rozdělení zřejmé, jaký majetek a jaké dluhy zaniklé společnosti nebo družstva 
přešly na kterou nástupnickou společnost nebo družstvo, stávají se nástupnické společnosti nebo 
družstva spoluvlastníky tohoto majetku, z těchto pohledávek jsou oprávněny společně a nerozdílně a k 
plnění těchto dluhů jsou zavázány společně a nerozdílně. 
(2) Mezi sebou se nástupnické společnosti nebo družstva vypořádají 
a) v poměru částek ocenění jmění vyplývajících z posudku znalce pro ocenění jmění, byla-li oceněna 
příslušná část jmění zanikající nebo rozdělované společnosti podle § 253, 
b) v poměru částek, o něž výše vlastního kapitálu nástupnické společnosti nebo družstva vykázaná v 
zahajovací rozvaze přesáhla částku vlastního kapitálu vykázanou v konečné účetní závěrce, v případě 
uvedeném v § 257 odst. 2, nebo 
c) v poměru jejich vlastních kapitálů vykázaných v jejich zahajovacích rozvahách, v ostatních 
případech. 
(3) Není-li z projektu odštěpení zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh přešel na některou z nástupnických 
společností nebo družstev, platí, že tento majetek nebo dluh je majetkem nebo dluhem rozdělované 
společnosti nebo družstva. 
§ 262 
(1) Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé zúčastněné 
společnosti nebo družstva informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na jednotlivé 
nástupnické společnosti nebo družstva. 
(2) Jestliže osoba oprávněná podle odstavce 1 neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, 
může uplatnit toto právo u soudu. 
§ 263 
Jestliže není dlužníkovi známo, na kterou z nástupnických společností nebo družstev přešla pohledávka 
zaniklé nebo rozdělené společnosti nebo družstva, může plnit kterékoliv z nástupnických společností 
nebo družstev podle vlastní úvahy. 
§ 264 
Není-li věřiteli známo, na kterou z nástupnických společností nebo družstev přešel dluh zaniklé nebo 
rozdělené společnosti nebo družstva, může vyžadovat splnění dluhu na kterékoliv z nástupnických 
společností nebo družstev. 
https://www.autoopat.cz/wp-content/uploads/2021/09/projekt_rozdeleni_a_slouceni.pdf 


