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Oznámení o uveřejnění projektu přeměny, Upozornění pro věřitele na jejich práva 
 
GLOBALFOL s.r.o., IČO 27712974 se sídlem U Korečnice 2293, 688 01 Uherský Brod, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 53882, v postavení společnosti nástupnické  
 
a 
 
Emte pack s.r.o., IČO 04314034 se sídlem Černoleská 1930, 256 01 Benešov, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 245771, v postavení společnosti zanikající 
 
tímto v souladu dle § 33a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 
pozdějších předpisů, uveřejňují projekt přeměny - fúze sloučením (dále jen "projekt fúze") a upozornění pro 
věřitele na jejich práva:  
 

I. Oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin 
 
Zúčastněné společnosti vyhotovily v souvislosti s realizací procesu fúze sloučením projekt fúze, který byl uložen 
do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku zúčastněných společností. Fúzí sloučením dochází dle § 61 
odst. 1 z.č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodní společnosti a družstev k zániku společnosti a přechodu jmění 
zanikající společnosti na nástupnickou společnost; nástupnická společnost vstupuje do právního postavení 
zanikající společnosti. Ze zanikající společnosti přechází na nástupnickou společnost její veškerý majetek a 
závazky. Odkaz k internetové stránce, na níž je projekt přeměny uveřejněn:  
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=73245122&subjektId=624758&spis=734766 
 a 
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=73245028&subjektId=906843&spis=994318 
 

II. Upozornění pro věřitele zúčastněných společností na jejich práva 
 
V souvislosti s fúzí sloučením výše uvedených zúčastněných společností a v souladu s ustanovením zákona o 
přeměnách upozorňují zúčastněné společnosti své věřitele na jejich práva vyplývající z ustanovení § 35 a násl. 
zákona o přeměnách. Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, 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 
či nástupnickou společností nebo družstvem 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 zúčastněných společností, 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 sloučením do obchodního rejstříku. 
 
Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li zákon o přeměnách jinak. 
Základní kapitál zanikající společnosti, jakož i nástupnické společnosti je zcela splacen.  
 
Nástupnická společnost ani zanikající společnost neemitovaly vyměnitelné a prioritní dluhopisy, ani jiné 
dluhopisy a ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry a ustanovení § 37 a § 
38 zákona o přeměnách se tedy nepoužije. 
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