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Oznámení o uložení projektu rozdělení obchodní společnosti odštěpením sloučením (dále jen 
„projekt přeměny“) do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění pro věřitele a dlužníky na 

jejich práva 

Statutární orgány společností: 

rozdělované společnosti: 

název:  MyFlat Property, s.r.o., 
sídlo:  Kroftova 391/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, 
IČO: 251 12 724, 
OR: oddíl C, vložka 50633, 

(dále jen „Rozdělovaná společnost“), 

a 

nástupnické společnosti: 

název:  MyFlat Country, s.r.o., 
sídlo:  Kroftova 391/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, 
IČO: 077 58 677, 
OR: oddíl C, vložka 307157, 

(dále jen „Nástupnická společnost“),  

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně jen „Zúčastněné společnosti“), 

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) a § 298 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o přeměnách“) 
zveřejňují: 

1. Oznámení o uložení projektu přeměny do sbírek listin obchodního rejstříku:  

V souvislosti s realizací přeměny oznamují Zúčastněné společnosti, že v souladu s § 33 odst. 1 písm. 
a) byl projekt přeměny dne 3. 7. 2020 vložen do příslušných vložek sbírky listin obchodního rejstříku 
Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti.  

Projekt přeměny je od 11. 7. 2020 dostupný též na webových stránkách Zúčastněných společností 
www.myflat.cz, na adrese: http://myflat.cz/projekt-rozdeleni-2020-07.html. 

2. Upozornění pro věřitele zúčastněných společností na jejich práva: 

Dle § 35 a násl. zákona o přeměnách věřitelé Zúčastněných společností, 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. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně 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 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.  

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 přeměny do obchodního rejstříku. 

3. Další zákonná opatření k ochraně věřitelů a dlužníků při přeměně: 

V souladu s § 257 a násl. zákona o přeměnách Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež zůstaly 
Rozdělované společnosti při odštěpení, společně a nerozdílně až do částky ocenění jmění, jež na 
ni mělo přejít podle projektu přeměny, přičemž pro účely ručení je rozhodná částka, o niž se 
změnila výše vlastního kapitálu Nástupnické společnosti vykázaná v zahajovací rozvaze oproti 
částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce. 
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Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku přeměny na Nástupnickou společnost 
do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze. 

Není-li z projektu přeměny zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh přešel na Nástupnickou 
společnost platí, že tento majetek nebo dluh je majetkem nebo dluhem Rozdělované společnosti. 

Každý, jehož právní zájmy jsou přeměnou dotčeny, má právo obdržet od každé Zúčastněné 
společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí Nástupnickou společnost. 
Jestliže osoba oprávněná neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit 
toto právo u soudu. 

4. Oznámení příjemce veřejné podpory: 

V souladu s § 39a zákona o přeměnách je osoba zúčastněná na přeměně, která je příjemcem 
veřejné podpory, povinna nejpozději do dne zveřejnění projektu přeměny oznámit zahájení 
přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory. Rozdělovaná společnost prohlašuje, že tak 
učinila dne 11. 7. 2020 prostřednictvím datové zprávy adresované poskytovatelům veřejné 
podpory.  

 
 
Praha, dne 11. 7. 2020 
 
 
 
Rozdělovaná společnost: Nástupnická společnost: 
 
 
_________________________________________ _________________________________________ 
Ing. Tomáš Kühnl, předseda jednatelstva Ing. Tomáš Kühnl, jednatel 
MyFlat Property, s.r.o. MyFlat Country, s.r.o. 
 
 
_________________________________________ _________________________________________ 
Ing. Šimon Kühnl, jednatel Ing. Šimon Kühnl, jednatel 
MyFlat Property, s.r.o. MyFlat Country, s.r.o. 
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Ing. Kateřina Kühnlová, jednatel  
MyFlat Property, s.r.o.  
 
 
 


