PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM
společnosti MERLON, a.s. IČO:26229943
a společnosti Studio Příkopy s.r.o. IČO:28463528

I.
Úvodní ustanovení
1. Projekt fúze sloučením (dále jen projekt) je vyhotoven ve smyslu ustanovení § 15 a násl., §
70 a násl. a § 100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a
družstev ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přeměnách), zúčastněnými osobami
specifikovanými v čl. II. projektu s tím, že na základě projektu dojde fúzí sloučením
k zániku společnosti Studio Příkopy s. r. o. a její jmění v souladu s ustanovením § 61 odst. 1
zákona o přeměnách přejde na společnost MERLON, a.s. jako nástupnickou společnost.
2. Účelem fúze zúčastněných společností, které jsou personálně propojeny, je koncentrace
kapitálu, zjednodušení organizační struktury a snížení administrativních nákladů.
II.
Identifikace zúčastněných společností
1. MERLON, a. s.
se sídlem Praha 6, Krocínovská 812/7, PSČ 160 00
IČ 262 29 943
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 9175
jako nástupnická společnost
2. Studio Příkopy s. r. o.
se sídlem Praha 6 – Dejvice, Krocínovská 812/7, PSČ 160 00
IČ 284 63 528
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 143363
jako zanikající společnost

III.
Výměnný poměr podílů společníků zanikající a nástupnické společnosti, určení způsobu
získání akcií nástupnické společnosti za podíly zanikající společnosti, den vzniku práva na
podíl na zisku z výměnných podílů
1. Jediný společník zanikající společnosti Ing. Lubomír Purmenský je současně akcionářem
nástupnické společnosti držícím 20 ks akcií ze 30 akcií vydaných nástupnickou společností
ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, představující 66,6 % základního kapitálu.
Společník zanikající společnosti se ve smyslu ust. 7. písm. b) v návaznosti na ust. § 7a
zákona o přeměnách, výslovně vzdal práva na výměnu podílu, proto se výměnný poměr
podílů neurčuje a jeho účast na zanikající společnosti zanikne dnem zápisu fúze do
obchodního rejstříku bez práva na vypořádání.
2. Jak vyplývá z obsahu předchozího odstavce tohoto článku projektu, nedojde k výměně
obchodního podílu zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti. Proto se v tomto

projektu fúze nestanoví žádná pravidla pro výměnu podílu ani pravidla pro výplatu
doplatku.
3. Vzhledem k tomu, že nedojde k výměně obchodního podílu zanikající společnosti za akcie
nástupnické společnosti, projekt neobsahuje údaj o dni vzniku práva na podíl na zisku
akcionářů z výměnných podílů či jiné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

IV.
Vliv fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti a na základní
kapitál, ocenění
1. Fúze sloučením nemá žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti
ani jejich strukturu, akcie akcionářů nástupnické společnosti nepodléhají výměně.
2. Ocenění jmění zanikající společnosti nebylo provedeno, neboť podle ust. § 73 odst. 1 zákona
o přeměnách nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění
zanikající společnosti. V souvislosti s fúzí sloučením nedojde ke změně výše základního
kapitálu nástupnické společnosti a tento zůstává zachován v dosavadní výši 3.000.000,- Kč,
rozdělený na 30 ks akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za
jednu akcii.
V.
Rozhodný den fúze sloučením
Rozhodným dnem fúze sloučením ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona o přeměnách je den
1.1. 2016 (dále jen rozhodný den). Od tohoto dne se veškerá jednání zanikající společnosti považují
z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.
VI.
Práva poskytovaná nástupnickou společností vlastníkům účastnických cenných papírů či jiná
opatření
Žádná ze zúčastněných společností neemitovala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované
účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. V souvislosti s fúzí sloučením
proto žádná taková práva nástupnickou organizací nejsou poskytována a nejsou činěna ani jiná
opatření.
VII.
Zvláštní výhody poskytované členům statutárního orgánu nebo správní rady
1. V souvislosti s fúzí sloučením neposkytla žádná ze zúčastněných společností členům
statutárního orgánu nebo členům správní rady žádnou zvláštní výhodu.
2. Projekt není přezkoumáván znalcem, neboť s tím dle § 117 zákona o přeměnách vyslovil
souhlas jediný společník zanikající společnosti i všichni akcionáři nástupnické společnosti.
VIII.
Změny zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti,
zaměstnanci zanikající společnosti
1. V souvislosti s fúzí sloučením nedochází k žádným změnám zakladatelského právního

jednání nástupnické společnosti.
2. Podle stanov nástupnické společnosti není správní rada nástupnické společnosti obsazována
osobami volenými zaměstnanci nástupnické společnosti.
3. Vzhledem k tomu, že zanikající společnost nemá žádné zaměstnance, v souvislosti s fúzí
sloučením nepřecházejí na nástupnickou společnost žádní zaměstnanci zanikající
společnosti.
IX.
Majetek přecházející ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost
Na nástupnickou společnost přechází v souvislosti s fúzí sloučením veškerý majetek a závazky
zanikající společnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást projektu.
X.
Konečné účetní závěrky zúčastněných společností,
zahajovací rozvaha nástupnické společnosti
1. Konečné účetní závěrky zúčastněných společností budou v souladu s ustanovením § 176
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sestaveny ke dni předcházejícímu
rozhodnému dni.
2. Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti bude v souladu s ustanovením § 176 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sestavena k rozhodnému dni.
XI.
Správa a archivace písemností
Práva a povinnosti zanikající společnosti spojené se správou a archivací písemností, jež vyplývají ze
zvláštních předpisů, zejména ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění
pozdějších předpisů, ve vztahu k písemnostem, které v důsledku fúze sloučením přejdou na
nástupnickou společnost, přecházejí dnem zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku na
nástupnickou společnost.
XII.
Souhlasy a prohlášení
1. Zúčastněné společnosti podpisem tohoto projektu projevují svou vůli sloučit zanikající
společnost s nástupnickou společností.
2. Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k fúzi sloučením se nevyžaduje
souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a zákona o přeměnách.

XIII.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Veškeré náklady spojené s fúzí sloučením budou hrazeny nástupnickou společností.
2. Právní účinky fúze sloučením podle projektu nastávají ke dni zápisu fúze sloučením do
obchodního rejstříku.

3. V otázkách tímto projektem neupravených se fúze sloučením řídí příslušnými ustanoveními
zákona o přeměnách případně zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník či zákonem č.
90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
4. Projekt fúze sloučením byl schválen jednatelem zanikající společnosti dne 17. 6. 2015 a
statutárním ředitelem nástupnické společnosti dne 17. 6. 2015.
5. Projekt má jednu (1) přílohu: Příloha č. 1 – seznam majetku a závazků zanikající společnosti
přecházející na nástupnickou společnost.
V Brně dne 17. 6. 2015

Za Merlon a. s.

Za Studio Příkopy s. r. o.

………………………………
Ing. Lubomír Purmenský
statutární ředitel

…………………………………..
Ing. Lubomír Purmenský
jednatel

