
Oznámení o uložení Projektu přeměny – rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové
společnosti do sbírky listin Obchodního rejstříku a o uveřejnění na internetových stránkách

a upozornění pro věřitele a dlužníky na jejich práva. 

I.

Společnost   ASPIUS spol.  s  r.o.  se  sídlem K Třešňovce  1155,  252 10 Mníšek pod Brdy,  IČO
26734974, společnost vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 90435 (dále také „rozdělovaná
společnost“) oznamuje v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) a § 33a odst. 4 zákona č.
125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, (dále jen „Zákon o přeměnách“), že
dne 24.5.2022 byl do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze uložen Projekt
přeměny -   rozdělení  společnosti  ASPIUS spol.  s  r.o.  odštěpením se vznikem nové společnosti
Nidum Homes s.r.o., jejíž sídlo bude Dr. Pecla 1149, 252 30 Řevnice (dále jen „Projekt přeměny“).
V souladu s Projektem přeměny dojde k rozdělení společnosti ASPIUS spol. s r.o. odštěpením, kdy
tato  společnost  nezaniká,  ale  v  Projektu  přeměny  uvedená  část  jejího  jmění  přechází  na  nově
vzniklou nástupnickou společnost Nidum Homes s.r.o. 

II.

Současně ASPIUS spol. s r.o. zveřejňuje následující upozornění pro věřitele na jejich práva podle §
35 až 39 Zákona o přeměnách: 

§ 35

(1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
§ 36
Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,
a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
§ 37
(1) Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů
nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva,
získávají nabytím účinnosti přeměny vůči nástupnické akciové společnosti stejná práva, jaká měli
vůči emitentovi. Výměnný poměr, kterým se přepočítají dosavadní práva na vydání účastnických
cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů na práva na vydání účastnických
cenných papírů nástupnické společnosti nebo jejích zaknihovaných účastnických cenných papírů,
musí být uveden v projektu přeměny, musí být vhodný a odůvodněný a musí být přezkoumán stejně
jako výměnný poměr akcií nebo podílů. Ustanovení o právu na dorovnání se použijí obdobně.



(2) Ustanovení  odstavce  1  se  nepoužije,  jestliže  schůze  vlastníků  těchto  cenných  papírů  nebo
všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas anebo jestliže mají
tito vlastníci právo na to, aby od nich nástupnická společnost nebo družstva takové cenné papíry
odkoupila. Pro odkup těchto cenných papírů se použijí přiměřeně ustanovení § 146 až 151a.
§ 38
(1) Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou ustanoveními § 36 a 37 dotčena.
(2) Ustanovení § 35 se nepoužije, jestliže schůze vlastníků dluhopisů vyslovila souhlas s přeměnou
postupem podle zvláštního zákona.
§ 39
Povinnost splatit  vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena,  nestanoví-li tento zákon
jinak.

Základní kapitál rozdělované společnosti je zcela splacen.

III.

Upozornění na další zákonná ustanovení k ochraně práv věřitelů

§ 257
(1)  Každá z nástupnických společností  nebo každé z  nástupnických družstev ručí  za dluhy,  jež
přešly  v  důsledku  rozdělení  ze  zaniklé  nebo  rozdělované  společnosti  nebo  družstva  na  ostatní
nástupnické  společnosti  nebo  družstva  nebo  zůstaly  rozdělované  společnosti  nebo  družstvu  při
odštěpení,  společně  a  nerozdílně  s  ostatními  nástupnickými společnostmi  až  do  částky  ocenění
jmění, jež na ni mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění.
Ustanovení § 75 odst. 2 se pro účely ručení nepoužije.

§ 258
Rozdělovaná společnost nebo rozdělované družstvo ručí za dluhy, jež přešly v důsledku odštěpení
na nástupnickou společnost nebo družstvo nebo na více nástupnických společností nebo družstev,
do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

§ 261
(1) Není-li z projektu rozdělení zřejmé, jaký majetek a jaké dluhy zaniklé společnosti nebo družstva
přešly na kterou nástupnickou společnost nebo družstvo, stávají se nástupnické společnosti nebo
družstva spoluvlastníky tohoto majetku, z těchto pohledávek jsou oprávněny společně a nerozdílně
a k plnění těchto dluhů jsou zavázány společně a nerozdílně.

§ 262
(1) Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé zúčastněné
společnosti  nebo družstva  informace o  tom,  jaký  majetek  a  jaké dluhy přecházejí  na  jednotlivé
nástupnické společnosti nebo družstva.
(2) Jestliže  osoba  oprávněná  podle  odstavce  1  neobdrží  vyžádané  informace  bez  zbytečného
odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.



IV.

Projekt  přeměny a  toto  oznámení  je  od 24.5.2022 dostupný též  na webových stránkách osoby
zúčastněné na přeměně - společnosti ASPIUS spol. s r.o. http://www.aspius.cz/certif.html .

V Praze dne 24.5.2022

Ing. Ilona Klímová, jednatelka společnosti ASPIUS spol. s r.o.

http://www.aspius.cz/certif.html

