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Příloha č. 1 

 

FERRMON, spol. s r. o. – projekt rozdělení společnosti odštěpením 

 

Projekt rozdělení 

společnosti FERRMO , spol. s r. o. odštěpením 

 

Vydává: Jan ovák, jednatel společnosti FERRMO , spol. s r. o., se sídlem: Ostrava – 

Kunčice, Lešetínská 701/47, PSČ 719 00, Identifikační číslo: 428 68 670, zapsané 

v obchodním rejstříku, vedené krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka, 2071, 

 

níže uvedeného dne vydává Projekt rozdělení společnosti FERRMO , spol. s r. o. 

odštěpením ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., zákona o přeměnách obchodních společností 

a družstev (dále jen ,,Zákon o přeměnách“), 

 

v následujícím znění: 

(dále jen „projekt“) 

 

a) firma, sídlo identifikační číslo zúčastněné (rozdělované) společnosti a její právní 

forma: 

 

Obchodní firma: FERRMON, spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2071 

Sídlo: Ostrava-Kunčice, Lešetínská 701/47, PSČ 719 00 

Identifikační číslo: 428 68 670 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu: 14. listopadu 1991 

Předmět podnikání: koupě zboží za účelem dalšího prodeje, výroba kovových konstrukcí, 

kotlů, těles a kontejnerů, povrchová úprava a svařování kovů, zprostředkování služeb, 

pronájem a půjčování věcí movitých 

 

Společníci: 

Jan Novák, r. č. 58691454, Vklad: 120 000 Kč, splaceno: 100 %, obchodní podíl: 60 % 

Bc. Karel Novák, r. č. 8989456, Vklad: 40 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl: 20 % 
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Ing. Bc. Jana Nováková r.č. 5865888, Vklad: 40 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl:  

20 % 

 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

 

Principy a důsledky rozdělení: 

Rozdělovaná společnost FERRMON, spol. s r. o. bude rozdělena odštěpením se 

vznikem jedné nástupnické společnosti, a to:  

MK nemovitosti, spol. s r. o. se základním kapitálem 9 mil. Kč; na nástupnickou 

společnost přechází část jmění rozdělované společnosti, tvořené podstatnou částí nemovitého 

majetku rozdělované společnosti. 

 

b) určení, jaký majetek a závazky přecházejí na nástupnickou společnost nebo 

zůstávají v rozdělované společnosti při odštěpení 

 

Při tomto určení je použito odkazu na konečnou rozvahu rozdělované obchodní 

společnosti. Stavy jednotlivých rozvahových položek zúčastněné společnosti a nástupnické 

společnosti jsou patrné z rozvahy rozdělované společnosti jsou patrné z rozvahy rozdělované 

společnosti k 31. 12. 2012 a ze zahajovací rozvahy rozdělované a nástupnické společnosti 

k rozhodnému dni rozdělení odštěpením, tj. k 1. lednu 2013.  

 

Majetek a závazky, které zůstávají ve společnosti FERRMON: 

 stroje, 

 materiál, 

 výrobky, 

 pohledávky z obchodních vztahů, 

 peníze v pokladně, 

 závazky z obchodních vztahů, 

 účetní rezervy. 

 

Majetek a závazky, které přecházejí na společnost MK nemovitosti: 

 budovy,  

 pozemky, 

 peníze na běžném účtu, 
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 dlouhodobý úvěr, 

 ostatní dlouhodobé závazky, 

 časové rozlišení. 

 

c) rozhodný den rozdělení. 

 

Rozhodným dnem rozdělení odštěpením je den 1. 1. 2013. Od rozhodného dne 

rozdělení odštěpením se jednání rozdělované společnosti týkající se přecházející části jmění 

považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti MK 

nemovitosti, spol. s r. o. 

 

d) práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům 

emitovaných dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována. 

 

Dluhopisy nebyly emitovány. 

 

e) den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkům společnosti 

s ručením omezeným z výměnných podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se 

tohoto práva, pokud existují. 

 

1. ledna 2014 

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 

f) všechny zvláštní výhody, které zúčastněná společnost poskytuje statutárnímu 

orgánu nebo jeho členům a znalci přezkoumávajícímu projekt rozdělení. 

 

Zvláštní výhody nejsou poskytovány. 

 

g) určení, kteří zaměstnanci nástupnických obchodních společností se stávají 

zaměstnanci nástupnických obchodních společností nebo zůstávají zaměstnanci 

rozdělované obchodní společnosti. 
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Všichni zaměstnanci rozdělované obchodní společnosti FERRMON, spol. s r. o. 

zůstávají zaměstnanci společnosti FERRMON, spol. s r. o. Žádný se zaměstnanců 

rozdělované společnosti nepřechází na nástupnickou společnost. 

 

h) případné změny při odštěpení týkající se změn společenské smlouvy, 

zakladatelské listiny nebo stanov rozdělované společnosti. 

 

Žádné změny nejsou. 

 

i) údaje o tom, kterým společníkům rozdělované obchodní společnosti vzniká účast 

v nástupnické společnosti a veškeré údaje o změnách jejich majetkové účasti 

v rozdělované a nástupnické obchodní společnosti. 

 

Všichni společníci rozdělované společnosti FERRMON, spol. s r. o. se stanou rovněž 

společníky nástupnické společnosti MK nemovitosti, spol. s r. o. Poměr podílů v odštěpované 

společnosti MK nemovitosti, spol. s r. o. při základním kapitálu 9 mil. Kč bude shodný, u 

všech tří společníků, s poměry podílů v rozdělované společnosti FERRMON, spol. s r. o. 

Podíly společníků v rozdělované společnosti pak zůstávají nezměněny. Získání podílu bude 

realizováno bez doplatku (resp. příplatku). 

 

Společníci: 

Jan Novák, r. č. 58691454, Vklad: 5 400 000 Kč, splaceno: 100 %, obchodní podíl: 60 % 

Bc. Karel Novák, r. č. 8989456, Vklad: 1 800 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl: 20 % 

Ing. Bc. Jana Nováková r.č. 5865888, Vklad: 1 800 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl:  

20 % 

 

Základní kapitál: 9 000 000 Kč 

 

j) přílohy projektu rozdělení. 

 

Konečná účetní závěrka společnosti FERRMON, spol. s r. o. k 31. 12. 2012  

Zahajovací rozvaha společnosti FERRMON, spol. s r. o. k 1. 1. 2013  

Zahajovací rozvaha společnosti MK nemovitosti, spol. s r. o. k 1. 1. 2013  

Společenská smlouva nástupnické společnosti MK nemovitosti, spol. s r. o
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Příloha č. 2 

 

FERRMON, spol. s r. o. – projekt rozdělení společnosti rozštěpením 

 

Projekt rozdělení 

společnosti FERRMO , spol. s r. o. rozštěpením 

 

Vydává: Jan ovák, jednatel společnosti FERRMO , spol. s r. o., se sídlem: Ostrava – 

Kunčice, Lešetínská 701/47, PSČ 719 00, Identifikační číslo: 428 68 670, zapsané 

v obchodním rejstříku, vedené krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka, 2071, 

 

níže uvedeného dne vydává Projekt rozdělení společnosti FERRMO , spol. s r. o. 

odštěpením ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., zákona o přeměnách obchodních společností 

a družstev (dále jen ,,Zákon o přeměnách“), 

 

v následujícím znění: 

(dále jen „projekt“) 

 

a) firma, sídlo identifikační číslo zúčastněné (rozdělované) společnosti a její právní 

forma: 

 

Obchodní firma: FERRMON, spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2071 

Sídlo: Ostrava-Kunčice, Lešetínská 701/47, PSČ 719 00 

Identifikační číslo: 428 68 670 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu: 14. listopadu 1991 

Předmět podnikání: koupě zboží za účelem dalšího prodeje, výroba kovových konstrukcí, 

kotlů, těles a kontejnerů, povrchová úprava a svařování kovů, zprostředkování služeb, 

pronájem a půjčování věcí movitých 

 

Společníci: 

Jan Novák, r. č. 58691454, Vklad: 120 000 Kč, splaceno: 100 %, obchodní podíl: 60 % 
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Bc. Karel Novák, r. č. 8989456, Vklad: 40 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl: 20 % 

Ing. Bc. Jana Nováková r.č. 5865888, Vklad: 40 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl:  

20 % 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

 

Principy a důsledky rozdělení: 

 

Rozdělovaná společnost FERRMON, spol. s r. o. bude rozdělena rozštěpením se 

vznikem dvou nástupnických společností, a to: MK nemovitosti, spol. s r. o. se základním 

kapitálem 29 mil. Kč a FERRMONT, spol. s r. o. se základním kapitálem 28 mil. Kč. 

 

b) určení, jaký majetek a závazky přecházejí na nástupnickou společnost nebo 

zůstávají v rozdělované společnosti při odštěpení 

 

Při tomto určení je použito odkazu na konečnou rozvahu rozdělované obchodní 

společnosti. Stavy jednotlivých rozvahových položek zúčastněné společnosti a nástupnických 

společností jsou patrné z rozvahy rozdělované k 31. 12. 2012 a ze zahajovací rozvahy 

rozdělované a nástupnických společností k rozhodnému dni rozdělení rozštěpením, tj. k 1. 

lednu 2013.  

 

Majetek a závazky, které budou převedeny na společnost MK nemovitosti: 

 budovy, 

 pozemky, 

 peníze na běžném účtu, 

 dlouhodobý úvěr 

 časové rozlišení. 

 

Majetek a závazky, které budou převedeny na společnost FERRMONT: 

 stroje, 

 materiál, 

 výrobky, 

 pohledávky z obchodních vztahů, 

 peníze, 

 ostatní dlouhodobé závazky, 
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 účetní rezervy. 

 

c) rozhodný den rozdělení. 

 

Rozhodným dnem rozdělení rozštěpením je den 1. 1. 2013. Od rozhodného dne 

rozdělení rozštěpením se jednání rozdělované společnosti týkající se přecházející části jmění 

považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnických společností MK 

nemovitosti, spol. s r. o. a FERRMONT, spol. s r. o. 

 

d) práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům 

emitovaných dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována. 

 

Dluhopisy nebyly emitovány. 

 

e) den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkům společnosti 

s ručením omezeným z výměnných podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se 

tohoto práva, pokud existují. 

 

1. ledna 2014. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 

f) všechny zvláštní výhody, které zúčastněná společnost poskytuje statutárnímu 

orgánu nebo jeho členům a znalci přezkoumávajícímu projekt rozdělení. 

 

Zvláštní výhody nejsou poskytovány. 

 

g) určení, kteří zaměstnanci nástupnických obchodních společností se stávají 

zaměstnanci nástupnických obchodních společností nebo zůstávají zaměstnanci 

rozdělované obchodní společnosti. 

 

Všichni zaměstnanci rozdělované obchodní společnosti FERRMON, spol. s r. o. se 

stávají zaměstnanci společnosti FERRMONT, spol. s r. o. Žádný se zaměstnanců rozdělované 

společnosti nepřechází na nástupnickou společnost MK nemovitosti, spol. s r. o. 
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h) případné změny při rozštěpení týkající se změn společenské smlouvy, 

zakladatelské listiny nebo stanov rozdělované společnosti. 

 

Žádné změny nejsou. 

 

i) údaje o tom, kterým společníkům rozdělované obchodní společnosti vzniká účast 

v nástupnické společnosti a veškeré údaje o změnách jejich majetkové účasti 

v rozdělované a nástupnické obchodní společnosti. 

 

Všichni společníci rozdělované společnosti FERRMON, spol. s r. o. se stanou rovněž 

společníky nástupnických společností MK nemovitosti, spol. s r. o. a FERRMONT, spol.  

s r. o. Poměr podílů v nástupnických společnostech MK nemovitosti, spol. s r. o. (základní 

kapitál 29 000 000) a FERRMONT, spol. s r. o. (základní kapitál 28 000 000 Kč) bude 

shodný,u všech tří společníků, s poměry podílů v rozdělované společnosti FERRMON, spol. 

s r. o.  

 

Společníci MK nemovitosti, spol. s r. o. 

Jan Novák, r. č. 58691454, Vklad: 17 400 000 Kč, splaceno: 100 %, obchodní podíl: 60 % 

Bc. Karel Novák, r. č. 8989456, Vklad: 5 800 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl: 20 % 

Ing. Bc. Jana Nováková r.č. 5865888, Vklad: 5 800 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl:  

20 % 

Základní kapitál MK nemovitosti, spol. s r. o.: 29 000 000 Kč 

 

Společníci FERRMO T, spol. s r. o. 

Jan Novák, r. č. 58691454, Vklad: 16 800 000 Kč, splaceno: 100 %, obchodní podíl: 60 % 

Bc. Karel Novák, r. č. 8989456, Vklad: 5 600 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl: 40 % 

Ing. Bc. Jana Nováková r.č. 5865888, Vklad: 5 600 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl:  

40 % 

Základní kapitál FERRMO T, spol. s r. o.: 28 000 000 Kč 

 

j) přílohy projektu rozdělení. 

 

Konečná účetní závěrka společnosti FERRMON, spol. s r. o. k 31. 12. 2012  

Zahajovací rozvaha společnosti FERRMONT, spol. s r. o. k 1. 1. 2013  
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Zahajovací rozvaha společnosti MK nemovitosti, spol. s r. o. k 1. 1. 2013  

Společenská smlouva nástupnické společnosti MK nemovitosti, spol. s r. o. 

Společenská smlouva nástupnické společnosti FERRMONT, spol. s r. o. 

 


