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Projekt rozdělení obchodní společnosti odštěpením  
se vznikem jedné nové společnosti 

sestavený dle § 243 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o pįeměnách obchodních společností a družstev 
v platném znění 

 

 

1. Forma rozdělení: 
Formou rozdělení obchodní společnosti je v souladu s §243 odst. 1) písm. b) věta 1. odštěpení, 
v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká, a část jejího jmění pįechází na jednu nově 
vznikající (nástupnickou) společnost (odštěpení se vznikem jedné nové společnosti). 
 

2. Zúčastněná společnost: 
Pįi rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti je zúčastněnou osobou 

pouze rozdělovaná obchodní společnost, kterou je: 

název:  MyFlat Property, s.r.o., 

sídlo:  150 00 Praha 5- Smíchov, Kroftova 391/6, 
IČ: 25112724, 

právní forma: společnost s ručením omezeným, 
OR: oddíl C, vložka 50633, 
statutární zástupce: pįedseda jednatelstva Ing. Tomáš Kühnl, nar. 11. 3. 1963, 

vlastnictví: jediný společník Ing. Tomáš Kühnl, nar. 11. 3. 1963 

(dále jen „Rozdělovaná společnost“). 
 

3. Nástupnická společnost: 
Nově vznikající společností je: 

název:  MyFlat Three, s.r.o., 

sídlo:  150 00 Praha 5- Smíchov, Kroftova 391/6, 
právní forma: společnost s ručením omezeným, 
jednatel: Ing. Tomáš Kühnl, nar. 11. 3. 1963, 

vlastnictví: jediný společník Ing. Tomáš Kühnl, nar. 11. 3. 1963 

(dále jen „Nástupnická společnost“). 
 

4. Důvod rozdělení společnosti: 
Důvodem pro rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením se založením nové společnosti je 
pįíprava na budoucí prodej části obchodního podílu v Nástupnické společnosti. 
 

5. Výměnný poměr podílů společníků: 

Rozdělením odštěpením se Rozdělovaná společnost neruší ani nezaniká, ale vyčleněná část jejího 
jmění pįechází na vznikající jednu novou obchodní společnost, tj. na Nástupnickou společnost, 
jediný společník se stává jediným společníkem a zároveň i jediným jednatelem Nástupnické 
společnosti. Výměnný poměr na obchodních podílech společností je tedy rovnoměrný a nevzniká 
žádný nárok na doplatek. 

 

6. Rozhodný den rozdělení: 
Rozhodným dnem pro rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením je den 1. ledna 2016. Od 

tohoto dne se jednání Rozdělované společnosti, týkající se vyčleněné části obchodního jmění, 
považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nově vzniklé Nástupnické společnosti. 
Jako rozhodný den může být stanoven nejpozději den zápisu rozdělení do obchodního rejstįíku. 
Určí-li projekt pįeměny den pozdější, považuje se za rozhodný den den zápisu pįeměny do 
obchodního rejstįíku. 
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Ke dni pįedcházejícímu rozhodnému dni se zpracovávají konečné účetní závěrky Rozdělované 
společnosti a k rozhodnému dni potom zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti. 
 

7. Právní účinky rozdělení: 
Právní účinky rozdělení Rozdělované společnosti nastávají dnem zápisu rozdělení odštěpením do 
obchodního rejstįíku, tedy zápisem Nástupnické společnosti a zápisem změn souvisejících 
s rozdělením u Rozdělované společnosti do obchodního rejstįíku. 
 

8. Práva vlastníků emitovaných dluhopisů: 
Rozdělovaná společnost neemitovala žádné dluhopisy. 
 

9. Právo na podíl na zisku: 
Rozhodný den rozdělení je zároveň rozhodným dnem práva společníka na podíl na pįípadném 
zisku Nástupnické společnosti, kdy s obchodním podílem na Nástupnické společnosti je od jejího 
vzniku spojeno právo na podíl na zisku, který tato společnost eventuelně vytvoįí po rozhodném dni.  
 

10. Zvláštní výhody poskytované statutárnímu orgánu a znalci přezkoumávajícímu projekt 
rozdělení: 
Nejsou poskytovány žádné výhody. Projekt rozdělení není pįezkoumáván znalcem. 
 

11. Zaměstnanci: 
Žádný ze zaměstnanců se nestává zaměstnancem Nástupnické společnosti, všichni zaměstnanci 
zůstávají zaměstnanci Rozdělované společnosti. 
 

12. Struktura majetku přecházející na Nástupnickou společnost: 
Jediným majetkem Rozdělované společnosti, který pįechází na Nástupnickou společnost, je 

nemovitost tvoįená pozemkem o výměįe 332 m2, označeným v geometrickém plánu č. 2848-

24/2015 ze dne 28. 5. 2015, zpracovaným úįedně oprávněným zeměměįičským inženýrem 

Ing. Ivanou Rejdovou, parcelním číslem 584/1, pįičemž tento pozemek je oddělenou částí původní 
pozemkové parcely stejného parcelního čísla a jeho oddělení bylo schváleno Odborem výstavby 
Úįadu městské části Praha 3, č. j. UMCP3 081821/2015 dne 8. 9. 2015, a dále je tvoįen bytovým 
domem č. p. 103, který se nachází na citovaném pozemku a je jeho součástí, vše v katastrálním 
území Žižkov [727415], v obci Hlavní město Praha, uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu 

vlastnictví č. 1839, pro obec Prahu, katastrální území Žižkov (dále jen „Nemovitost“). Nemovitost 

pįecházející na Nástupnickou společnost, byla oceněna znaleckým posudkem č. 4471 - 141 - 2015 

ze dne 31. 10. 2015, zpracovaným znalcem Zdeňkem Salvetem, IČ 113772656, jmenovaným 
usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 4569/2015 – 8 ze dne 1. 9. 2015 v souladu s § 243 a 
násl. zákona č. 125/2008 Sb., částkou 21 454 400,00 Kč (slovy: dvacet jeden milion čtyįi sta padesát 
čtyįi tisíce čtyįi sta korun českých).  

 

13. Struktura závazků Rozdělované společnosti přecházející na Nástupnickou společnost: 
Na Nástupnickou společnost pįechází část závazků Rozdělované společnosti v celkové výši 16 366 

550,- Kč (slovy: šestnáct milionů tįi sta šedesát šest tisíc pět set padesát korun českých), vzniklých 
na základě pįijatých bezúročných zápůjček Rozdělovanou společností jako vydlužitelem, a to (i) 

část bezúročné zápůjčky v nominální výši 8 183 275,- Kč (slovy: osm milionů jedno sto osmdesát tįi 
tisíce dvě stě sedmdesát pět korun českých), kterou Rozdělované společnosti poskytl na základě 
smlouvy o poskytnutí peněžité zápůjčky ze dne 15. 4. 2015 zapůjčitel Ing. Tomáš Kühnl, nar. 
11. 3. 1963, bytem Kįišťálová 929/16, Praha 5 – Slivenec, PSČ154 00, a (ii) část bezúročné zápůjčky 
v nominální výši 8 183 275,- Kč (slovy: osm milionů jedno sto osmdesát tįi tisíce dvě stě sedmdesát 
pět korun českých), kterou Rozdělované společnosti poskytl na základě smlouvy o poskytnutí 
peněžité zápůjčky ze dne 18. 4. 2015 zapůjčitel Ing. Ján Jurečka, nar. 27. 8. 1959, bytem Na Mlejnku 

991/28, Praha 4 – Braník, PSČ 147 00. 

 

14. Základní kapitál Nástupnické společnosti: 
Základní kapitál Nástupnické společnosti není nižší, než činí částka, na kterou se oceňuje 
pįeváděná část jmění Nástupnické společnosti, když základní kapitál dle zahajovací rozvahy bude 

2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).  
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15. Zakladatelská listina Nástupnické společnosti: 
Text zakladatelské listiny Nástupnické společnosti je pįílohou tohoto projektu rozdělení a její 
nedílnou součástí. Níže podepsaný jediný společník Rozdělované společnosti učinil rozhodnutí 
s působností valné hromady v tom smyslu, že firma Nástupnické společnosti bude znít MyFlat Three, 

s.r.o., sídlo Nástupnické společnosti bude shodné se sídlem Rozdělované společnosti, která tímto 
jako vlastník objektu vydává souhlas s umístěním sídla Nástupnické společnosti na adrese Kroftova 
391/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov, a že pįedmětem podnikání Nástupnické společnosti bude 
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních 
služeb. 

 

16. Změny zakladatelské listiny Rozdělované společnosti: 
Změny zakladatelské listiny Rozdělované společnosti odštěpením nenastávají. 

 

17. Zpráva o přeměně: 
Zpráva o pįeměně se v souladu s ust. § 27 písm. c) a d) zák. č. 125/2008 Sb. nevyžaduje, neboť 
jediný společník Rozdělované společnosti je současně i jednatelem Rozdělované společnosti 
a vyslovil souhlas s tím, že tato zpráva nebude zpracována. 
 

18. Povinnost auditu: 

Rozdělovaná společnost nemá s ohledem na výši obratu a počet zaměstnanců povinnost ověįení 
účetní závěrky auditorem.  

 

19. Zveřejnění projektu rozdělení: 
Tento projekt rozdělení bude uložen déle než jeden měsíc pįed rozhodnutím valné hromady 
Rozdělované společnosti o rozdělení společnosti odštěpením ve sbírce listin obchodního rejstįíku, 
vedeném Městským soudem v Praze. Oznámení o uložení projektu rozdělení do sbírky listin bude 

zveįejněno v Obchodním věstníku déle než jeden měsíc pįed pįíslušným rozhodnutím valné 
hromady Rozdělované společnosti. 

 

20. Práva věřitelů: 
Věįitelé Rozdělované společnosti, kteįí pįihlásí své pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis 
pįeměny do obchodního rejstįíku stal účinným vůči tįetím osobám, mohou požadovat poskytnutí 
dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku pįeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným 
uplynutím této lhůty toto právo zaniká. 

 

21. Zápis společnosti v obchodním rejstříku před zápisem rozdělení: 
Obchodní firma: MyFlat Property, s.r.o. 

Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Kroftova 391/6, PSČ 15000 

Identifikační číslo: 25112724 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Pįedmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, bez 
poskytování jiných než základních služeb. 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v pįílohách 1 až 3 
živnostenského zákona. 

Statutární orgán: 
Pįedseda jednatelstva: Ing. TOMÁŠ KÜHNL, dat. nar. 11. bįezna 1963 

 Kįišťálová 929/16, Slivenec, 154 00 Praha 5 

Jednatel: Ing. KATEĮINA KÜHNLOVÁ, dat. nar. 7. května 1989 

 Kįišťálová 929/16, Slivenec, 154 00 Praha 5 

Jednatel: Bc. ŠIMON KÜHNL, dat. nar. 14. listopadu 1991 

 Jeremenkova 1171/102b, Podolí, 140 00 Praha 4 

Počet členů: 3 

Způsob jednání: Jednatelé tvoįí kolektivní orgán - jednatelstvo. Společnost zastupují 
společně dva jednatelé nebo samostatně pįedseda jednatelstva. 
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Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo 
vypsané obchodní firmě společnosti pįipojí dva jednatelé nebo 
pįedseda jednatelstva svůj podpis. 

Společníci: 
Společník: Ing. TOMÁŠ KÜHNL, dat. nar. 11. bįezna 1963 

 Kįišťálová 929/16, Slivenec, 154 00 Praha 5 

Podíl: 
Vklad:  97 000 000,- Kč 

Splaceno:  100% 

Obchodní podíl:  100% 

Druh podílu:  základní 
Kmenový list:  nevydán 

Základní kapitál: 97 000 000,- Kč 

 

22. Zápis společností v obchodním rejstříku po zápisu rozdělení: 
Rozdělovaná společnost: 

Obchodní firma: MyFlat Property, s.r.o. 

Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Kroftova 391/6, PSČ 15000 

Identifikační číslo: 25112724 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Pįedmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, bez 
poskytování jiných než základních služeb. 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v pįílohách 1 až 3 
živnostenského zákona. 

Statutární orgán: 
Pįedseda jednatelstva: Ing. TOMÁŠ KÜHNL, dat. nar. 11. bįezna 1963 

 Kįišťálová 929/16, Slivenec, 154 00 Praha 5 

Jednatel: Ing. KATEĮINA KÜHNLOVÁ, dat. nar. 7. května 1989 

 Kįišťálová 929/16, Slivenec, 154 00 Praha 5 

Jednatel: Bc. ŠIMON KÜHNL, dat. nar. 14. listopadu 1991 

 Jeremenkova 1171/102b, Podolí, 140 00 Praha 4 

Počet členů: 3 

Způsob jednání: Jednatelé tvoįí kolektivní orgán - jednatelstvo. Společnost zastupují 
společně dva jednatelé nebo samostatně pįedseda jednatelstva. 

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo 
vypsané obchodní firmě společnosti pįipojí dva jednatelé nebo 
pįedseda jednatelstva svůj podpis. 

Společníci: 
Společník: Ing. TOMÁŠ KÜHNL, dat. nar. 11. bįezna 1963 

 Kįišťálová 929/16, Slivenec, 154 00 Praha 5 

Podíl: 
Vklad:  95 000 000,- Kč 

Splaceno:  100% 

Obchodní podíl:  100% 

Druh podílu:  základní 
Kmenový list:  nevydán 

Základní kapitál: 95 000 000,- Kč 

Nástupnická společnost: 

Obchodní firma: MyFlat Three, s.r.o. 

Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Kroftova 391/6, PSČ 15000 

Identifikační číslo: --- 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
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Pįedmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, bez 
poskytování jiných než základních služeb. 

Statutární orgán: 
Jednatel: Ing. TOMÁŠ KÜHNL, dat. nar. 11. bįezna 1963 

Počet členů: 1 

Způsob jednání: Společnost zastupuje jednatel samostatně. Podepisování za 
společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě 
společnosti pįipojí jednatel svůj podpis. 

Společníci: 
Společník: Ing. TOMÁŠ KÜHNL, dat. nar. 11. bįezna 1963 

 Kįišťálová 929/16, Slivenec, 154 00 Praha 5 

Podíl: 
Vklad:  1 000 000,- Kč 

Splaceno:  100% 

Obchodní podíl:  50% 

Druh podílu:  základní podíl č. 1 

Kmenový list:  nevydán 

Podíl: 
Vklad:  1 000 000,- Kč 

Splaceno:  100% 

Obchodní podíl:  50% 

Druh podílu:  základní podíl č. 2 

Kmenový list:  nevydán 

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč 

 

23. Prohlášení společníka a jednatele: 

Níže podepsaný jediný společník a zároveň jediný jednatel Rozdělované společnosti, Ing. Tomáš Kühnl, 
nar. 11. 3. 1963, prohlašuje, že tímto činí rozhodnutí jediného společníka společnosti s ručením 
omezeným s působností valné hromady rozdělit Rozdělovanou společnost odštěpením se vznikem 

nové Nástupnické společnosti za výše uvedených podmínek, ve smyslu § 243, odst. 1), písm. b), věty 
1., zákona č. 125/2008 Sb. o pįeměnách obchodních společností a družstev v platném znění, 
a schvaluje jako jednatel tento projekt rozdělení ve znění shora uvedeném. Jediný společník 
Rozdělované obchodní společnosti zároveň uděluje svůj souhlas s tím, že jakákoliv zpráva týkající se 
pįeměny ani mezitímní účetní závěrka nemusí být vypracována. 
 

 

V Praze, dne 8. listopadu 2015 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Ing. Tomáš Kühnl,  
pįedseda jednatelstva 

MyFlat Property, s.r.o. 

 

 

 

Pįílohy:  zakladatelská listina Nástupnické společnosti,  zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti,  geometrický plán rozdělení pozemku parc. č. 584/1, k. ú. Žižkov a souhlas ÚMČ P3 s rozdělením,  usnesení Městského soudu v Praze, kterým je jmenován znalec pro ocenění majetku, 
pįecházejícího do Nástupnické společnosti,  znalecký posudek obchodního majetku, pįecházejícího do Nástupnické společnosti. 



 

Z A K L A D A T E L S K Á  L I S T I N A  

S P O L E Č N O S T I  S  R U Č E N Í M  O M E Z E N Ý M  

 

I.  Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti zní:  MyFlat Three, s.r.o.  ------------------------------------------------------------  

 

II.  Sídlo 

Sídlem společnosti je: Praha.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

III.  Údaje o zápisu společnosti 

Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.  ------------  

 

IV.  Společník 

Společníkem společnosti je:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ing. Tomáš Kühnl, narozen 11. 3. 1963, bytem Křišťálová 929/16, Praha 5 - Slivenec, 

PSČ 154 00.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

V.  Předmět podnikání  

Předmětem podnikání (činnosti) je:  -----------------------------------------------------------------------------------  

- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, bez poskytování jiných než 
základních služeb.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

VI.  Vklady a podíly 

1. Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu k výši základního 
kapitálu.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena 
žádná zvláštní práva a povinnosti.  --------------------------------------------------------------------------------  

3. Každý společník může vlastnit více podílů.  --------------------------------------------------------------------  

4. Společník je oprávněn se souhlasem valné hromady zastavit nebo převést svůj podíl nebo 

jeho část na třetí osobu. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného 
společníka.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního 
nástupce. Dědění podílu se připouští.  ---------------------------------------------------------------------------  

6. Vklady do základního kapitálu společnosti a podíly společníků:  --------------------------------------  

- podíl označený jako podíl č. 1 je podílem ve výši 50 % ve společnosti a tomuto podílu 
odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun 
českých), podíl č. 1 vlastní společník Ing. Tomáš Kühnl,  ----------------------------------------------  

- podíl označený jako podíl č. 2 je podílem ve výši 50 % ve společnosti a tomuto podílu 
odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun 
českých), podíl č. 2 vlastní společník Ing. Tomáš Kühnl.  ----------------------------------------------  

 

VII.  Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).  ------------------  



 

VIII.  Orgány společnosti 

Orgány společnosti jsou:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) valná hromada,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) jednatel.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IX.  Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.  --------------------------------------------------------  

2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které stanoví zákon nebo tato 
zakladatelská listina. Valná hromada si může vyhradit rozhodování i těch případů, které 
podle zákona nebo zakladatelské listiny náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.  --  

3. Do působnosti valné hromady patří: 

a) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,  ------  

b) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona, 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého 
vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce 
na splnění vkladové povinnosti,  ------------------------------------------------------------------------------  

d) rozhodnutí o fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka a změně právní formy 
společnosti,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,  ------------------------------------------------------------  

f) jmenování a odvolání jednatelů,  ----------------------------------------------------------------------------  

g) udělení a odvolání prokury,  ------------------------------------------------------------------------------------  

h) volba a odvolání likvidátora,  ----------------------------------------------------------------------------------   

i) schvalování smlouvy o výkonu funkce,  --------------------------------------------------------------------  

j) schválení finanční asistence,  ----------------------------------------------------------------------------------  

k) schválení smlouvy o tichém společenství,  ----------------------------------------------------------------  

l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části,  --------------------------------------   

m) udílení pokynů jednatelům, týkajících se obchodního vedení společnosti,  ------------------  

n) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a v případech stanovených zákonem 
nebo jiným právním předpisem i mezitímní účetní závěrky,  ----------------------------------------   

o) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát.  ----------------------------------------  

4. Valnou hromadu svolává jednatel nejméně jedenkrát za účetní období. Valná hromada, 
která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od 
posledního dne příslušného účetního období.  ---------------------------------------------------------------  

5. Požádat o svolání mohou společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního 
kapitálu. Nesvolají-li jednatelé valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení jejich 
žádosti, jsou společníci oprávněni svolat ji sami. Nemá-li společnost jednatele, je oprávněn 
svolat valnou hromadu kterýkoli společník. --------------------------------------------------------------------  

6. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům písemnou pozvánkou, zaslanou 
ve lhůtě patnácti dnů přede dnem jejího konání na adresu uvedenou v seznamu 

společníků.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

7. Společník se může vzdát práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání 
způsobem, který stanoví zákon nebo zakladatelská listina, a to prohlášením, které musí být 



obsaženo v zápisu z valné hromady, osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou 
listinou, uvede se prohlášení v této listině.  ----------------------------------------------------------------------  

8. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat pouze tehdy, jsou-li přítomni na valné 
hromadě a souhlasí-li s projednáním všichni společníci.  --------------------------------------------------  

9. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na 
základě plné moci. Plná moc musí být udělena písemně s úředně ověřeným podpisem 
zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více 
valných hromadách.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Každý společník má 1 hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) vkladu.  -------------  

11. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kterým v součtu přísluší 
nadpoloviční většina všech hlasů.  

12. Hlasování s využitím technických prostředků na valné hromadě nebo při rozhodování mimo 
valnou hromadu se nepřipouští.  -----------------------------------------------------------------------------------  

13. Nepřipouští se, aby společník nepřítomný na valné hromadě dodatečně písemně vykonal 

své hlasovací právo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

14. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). 

Osoba oprávněná svolat valnou hromadu předloží návrh usnesení všem společníkům 
s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření k návrhu. Nedoručí-li společník 
společnosti ve stanovené lhůtě svůj písemně vyjádřený souhlas na listině obsahující návrh 
usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí; vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady 
bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí být podpis společníka úředně ověřen. Statutární 
orgán společnosti oznámí po uplynutí lhůty výsledky hlasování všem společníkům. Většina 
se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků.  -----------------------------------------------------  

15. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li 

zákon nebo zakladatelská listina počet hlasů vyšší.  --------------------------------------------------------  

16. K rozhodnutí v případech uvedených v čl. VI, odst. 4 a čl. VIII, odst. 3, písm. b), c), d), e) 
zakladatelské listiny je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny všech hlasů všech 
společníků.  

 

X.  Jednatel 

1. Společnost má jednoho jednatele.  ------------------------------------------------------------------------------  

2. Jednatel je statutárním orgánem společnosti.  ---------------------------------------------------------------  

3. Společnost zastupuje jednatel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že 
k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.  ------------  

4. Je-li jednatelem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, jinak 
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.  

5. Funkce jednatele zaniká jeho smrtí, odvoláním valnou hromadou, odstoupením z funkce 

nebo ztrátou způsobilosti jednatele pro výkon funkce.  ---------------------------------------------------  

 

XI.  Závěrečné ustanovení 

Záležitosti výslovně neupravené touto listinou se řídí obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Položka Účet MD DAL

Pozeﾏek p.č. ヵΒヴ/ヱ, k.ú. Žižkov, ンンヲ ﾏヲ ┝ ヱヰ ンヵヰ,- Kč/ﾏヲ 042 ン ヴンヶ ヲヰヰ,ヰヰ Kč     

B┞tový důﾏ č.p. ヱヰン, k.ú. Žižkov v účetﾐí hodﾐotě 042 ヱヴ Γンヰ ンヵヰ,ヰヰ Kč   

OIeňovaIí rozdíl k ﾐaH┞téﾏu ﾏajetku dle zﾐaleIkého posudku 
č. ヴヴΑヱ-ヱヴヱ-ヲヰヱヵ z ンヱ.ヱヰ.ヲヰヱヵ

097 ン ヰΒΑ Βヵヰ,ヰヰ Kč     

Příslušﾐá část Hezúročﾐé zápůjčk┞ dle sﾏlouv┞ o posk┞tﾐutí 
peﾐěžité zápůjčk┞ ze dﾐe ヱヵ. ヴ. ヲヰヱヵ, zapůjčitel Iﾐg. Toﾏáš 
Kühﾐl

471 Β ヱΒン ヲΑヵ,ヰヰ Kč     

Příslušﾐá část Hezúročﾐé zápůjčk┞ dle sﾏlouv┞ o posk┞tﾐutí 
peﾐěžité zápůjčk┞ ze dﾐe ヱΒ. ヴ. ヲヰヱヵ, zapůjčitel Iﾐg. Jáﾐ Jurečka

479 Β ヱΒン ヲΑヵ,ヰヰ Kč     

OIeňovaIí rozdíl┞ z přeIeﾐěﾐí při přeﾏěﾐáIh společﾐosti 414 ヲ ヵヰヱ ヱヵΒ,ヰヰ Kč     

Odložeﾐá daň z oIeňovaIího rozdílu z přeIeﾐěﾐí 481 ヵΒヶ ヶΓヲ,ヰヰ Kč        

Základﾐí kapitál 411 ヲ ヰヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč     

Součet aktiv/pasiv  ヲヱ ヴヵヴ ヴヰヰ,ヰヰ Kč   ヲヱ ヴヵヴ ヴヰヰ,ヰヰ Kč   

Zahajovací rozvaha MyFlat Three, s.r.o.











 

 

Číslo jednací: 2Nc 4569/2015 - 8 
 

 

U S N E S E N Í 
 
 
Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Kateřinou Malíkovou ve věci návrhu 
navrhovatele MyFlat Property, s.r.o., 150 00 Praha 5, Kroftova 391/6, IČO 251 12 724, za 
účasti: Zdeněk Salveta, 140 00 Praha 4, Přímětická 1185/8, IČO 113 72 656, o jmenování 
znalce pro odštěpovanou část jmění rozdělované společnosti, 
 
t a k t o : 
 

I.  
 
Soud  j m e n u j e  Zdeňka Salveta, 140 00 Praha 4, Přímětická 1185/8, IČO 113 72 656, 
znalcem pro ocenění odštěpované části jmění rozdělované společnosti MyFlat Property, s.r.o., 
150 00 Praha 5, Kroftova 391/6, IČO 251 12 724, která bude přecházet na nástupnickou 
společnost MyFlat Three, s.r.o., 150 00 Praha 5, Kroftova 391/6,  
 

II.  
 

Žádnému z účastníků se  n e p ř i z n á v á  právo na náhradu nákladů řízení. 
 
 
P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení  l z e  podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení  
                        k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího. 
 
Praha dne 1. září 2015 
 
 
                                                                                                     JUDr. Kateřina Malíková, v.r. 
                                                                                                                     soudkyně 
 
Za správnost vyhotovení:  
Marie Štenclová 

 

 






















































