
SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ A UVEŘEJNĚNÍ PROJEKTU 
FÚZE A UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE NA JEJICH PRÁVA 

  
obchodní společnosti: 

 
1) P.A.R. Trade, s.r.o., se sídlem Na nivách 1019/25, Michle, 141 00 

Praha 4, Identifikační číslo: 25718827, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64027 (dále jen 
„PAR“ či „Nástupnická společnost“) a 

 

2) R and C Trade, spol. s r.o., se sídlem Na líše 1231/11, Michle, 141 00 
Praha 4, Identifikační číslo: 47117061, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12438 (dále jen 
„RCT“ či „Zanikající společnost“) 

 

v souladu s ustanovením § 2, § 33, § 33a a § 35 až § 39a zákona č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění (dále také jen „zákon 
o přeměnách“) oznamují, že dne 29. 11. 2019 došlo ke zveřejnění projektu přeměny, 
a to fúzí sloučením obchodních společností PAR a RCT, při které dojde k zániku 
společnosti RCT a přechodu jejího jmění na společnost PAR jako nástupnickou 
společnost (dále jen „fúze sloučením“). Rozhodným dnem fúze je den 1. říjen 2019. 

V souladu s § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách je Projekt přeměny - fúze 
sloučením uložen do sbírky listin veřejného rejstříku. Zanikající i nástupnická 
společnost zároveň uložili dne 29. 11. 2019 do sbírky listin veřejného rejstříku účetní 
závěrky PAR a RCT sestavené ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze a 
zahajovací rozvahu PAR ke dni 1. října 2019. V souladu s  § 33a zákona o přeměnách 
je na internetových stránkách https://www.porsche-design-prague.cz/ a 
https://www.rct-fuze.pl/ ode dne 29. 11. 2019 zveřejněno oznámení o přeměně, včetně 
upozornění pro věřitele na jejich práva a Projektu přeměny - fúze sloučením.  
 

Upozornění pro věřitele: 

Obě Zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva dle ustanovení 
§ 35 až 39 Zákona, následovně:  

Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti 
(6) měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku stal 
účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, 
jestliže se v důsledku fúze sloučením zhorší dobytnost jejich pohledávek s tím, že 
marným uplynutím uvedené lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a 
příslušnou Zúčastněnou společností 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 fúze sloučením podstatným způsobem sníží 
dobytnost jeho pohledávky a příslušná Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené 
zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze 
sloučením 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 fúze do obchodního rejstříku. 

Povinnost splatit vklad není fúzí sloučením dotčena. Žádná ze Zúčastněných 
společností nevydala vyměnitelné či prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné 
papíry, s nimiž by byla spojena zvláštní práva podle ustanovení § 37 a § 38 zákona o 
přeměnách, a proto se zde neuvádí skutečnosti podle těchto ustanovení týkající se 
takových cenných papírů. 

 
P.A.R. Trade, s.r.o 

R and C Trade s.r.o. 
 

v.z. Mgr. Jakub Hajdučík, advokát 
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