PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

Zúčastněné společnosti:

ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
TESLA ELECTRIC s. r.o.
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A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ
I. Preambule
1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní fúzí sloučením dle § 61
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“).
1.2 Tento projekt je vypracován v souladu se zákonem o přeměnách a je předkládán po
vzájemné dohodě statutárními orgány zúčastněných společností – ALEXANDER
ELECTRIC s.r.o. a TESLA ELECTRIC s.r.o.
II. Struktura zúčastněných společností
2.1 Zanikající společnost TESLA ELECTRIC s.r.o., se sídlem Štěrboholská 1307/44,
PSČ 102 00,Praha 10, IČ: 272 08 419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104559 (dále jen „TESLA ELECTRIC”), je
společností s ručením omezeným se zcela splaceným základním kapitálem ve výši
200.000,- Kč.
Zanikající společnost má před zápisem fúze do obchodního rejstříku tyto společníky:
- pan ALEXANDER GONCHAROV, nar. 20.08.1949,
bytem Hastrmanská 306/8, Křeslice, 104 00 Praha 10
vklad: 50 000,- Kč (slovy:padesáttisíc korun českých)
splaceno: 100%
obchodní podíl: 25%
- paní OLGA GONCHAROVA, nar. 12.10.1955,
bytem Hastrmanská 306/8, Křeslice, 104 00 Praha 10
vklad: 50 000,- Kč (slovy:padesáttisíc korun českých)
splaceno: 100%
obchodní podíl: 25%
- pan MICHAIL GONCHAROV, nar. 19.11.1989,
bytem Hastrmanská 306/8, Křeslice, 104 00 Praha 10
vklad: 50 000,- Kč (slovy:padesáttisíc korun českých)
splaceno: 100%
obchodní podíl: 25%
- pan JAN CHUDOMEL, nar. 17.04.1976,
bytem V osikách 521/22, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10
vklad: 50 000,- Kč (slovy:padesáttisíc korun českých)
splaceno: 100%
obchodní podíl: 25%
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2.2 Nástupnická společnost ALEXANDER ELECTRIC s.r.o., Štěrboholská 1307/44,
PSČ 102 00,Praha 10, IČ 276 12 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118863 (dále jen „ALEXANDER
ELECTRIC”), je společností s ručením omezeným se zcela splaceným základním
kapitálem ve výši 400.000,- Kč.
Nástupnická společnost má před zápisem fúze do obchodního rejstříku tyto společníky:
- pan ALEXANDER GONCHAROV, nar. 20.08.1949,
bytem Hastrmanská 306/8, Křeslice, 104 00 Praha 10
vklad: 100 000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých)
splaceno: 100%
obchodní podíl: 25%
- paní OLGA GONCHAROVA, nar. 12.10.1955,
bytem Hastrmanská 306/8, Křeslice, 104 00 Praha 10
vklad: 100 000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých)
splaceno: 100%
obchodní podíl: 25%
- pan MICHAIL GONCHAROV, nar. 19.11.1989,
bytem Hastrmanská 306/8, Křeslice, 104 00 Praha 10
vklad: 100 000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých)
splaceno: 100%
obchodní podíl: 25%
- pan JAN CHUDOMEL, nar. 17.04.1976,
bytem V osikách 521/22, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10
vklad: 100 000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých)
splaceno: 100%
obchodní podíl: 25%
2.3 Z výše uvedeného vyplývá, že zúčastněné společnosti jsou společností se stejnými
společníky.
III. Ostatní
3.1 Zúčastněné společnosti jsou majetkově a personálně propojenými obchodními
společnostmi a důvodem realizace fúze sloučením je celková restrukturalizace
společností spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury.
3.2 V důsledku fúze sloučením dojde ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku k
zániku zanikající společnosti TESLA ELECTRIC s.r.o. a k přechodu veškerého jmění
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zanikající společnosti TESLA ELECTRIC s.r.o. na nástupnickou společnost
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o. Nástupnická společnost ALEXANDER ELECTRIC s.r.o
vstoupí dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku do právního postavení zanikající
společnosti TESLA ELECTRIC s.r.o, a to včetně pracovně právních vztahů.

B) POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU FÚZE DLE § 70 ZÁKONA O
PŘEMĚNÁCH
I. Zúčastněné obchodní korporace
Ve smyslu § 63 odst. 1 zákona o přeměnách jsou v procesu fúze sloučením
zúčastněnými společnostmi:
Zanikající obchodní společnost:
a) TESLA ELECTRIC s.r.o
se sídlem Štěrboholská 1307/44, PSČ 102 00,Praha 10,
IČ: 272 08 419,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
104559
právní forma: společnost s ručením omezeným
Nástupnická obchodní společnost:
b) ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
se sídlem Štěrboholská 1307/44, PSČ 102 00,Praha 10,
IČ 276 12 350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
118863
právní forma: společnost s ručením omezeným
II. Předmět projektu
Zanikající společnosti se slučují s nástupnickou společností s tím, že na nástupnickou
společnost přejde veškeré jmění zanikající společnosti. Společníky zanikající
společnosti jsou zároveň společníky nástupnické společnosti, vlastnická struktura
nástupnické společnosti se nemění.
III. Výměnný poměr podílů společníků zanikající společnosti na nástupnické
společnosti
Při této vnitrostátní fúzi sloučením nedochází k výměně podílů společníků zanikající
společnosti na nástupnické společnosti, neboť ve smyslu § 98 a § 135 zákona o
přeměnách se tytéž osoby a ve stejném poměru podílejí jak na nástupnické společnosti,
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tak na zanikající společnosti. Nemění se ani výše vkladů a obchodních podílů
dosavadních společníků nástupnické společnosti.
IV. Rozhodný den fúze
Rozhodným dnem této vnitrostátní fúze sloučením ve smyslu ust. § 10 zákona o
přeměnách je 1.7.2016. V souladu s ust. § 10 zákona o přeměnách se od tohoto dne
jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na
účet nástupnické společnosti.
V. Práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům
dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována
Zanikající společnost nevydala žádné dluhopisy či jiné cenné papíry, se kterými by byla
spojena zvláštní práva ani nepřijala rozhodnutí o vydání takových cenných papírů, a
tudíž nástupnická společnost neposkytuje z tohoto titulu žádná práva.
VI. Právo na podíl na zisku
Jelikož v rámci fúze dle tohoto projektu nedochází k výměně obchodních podílů a jelikož
Nástupnická společnost a Zanikající společnost mají též samé společníky , společníky
Nástupnické společnosti mají právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti v souladu
se zakladatelskou listinou Nástupnické společnosti a právními předpisy, přičemž není
stanoven den, od kterého toto právo společníků vzniká.
VII. Všechny zvláštní výhody
Žádná ze zúčastněných společností neposkytuje ani neposkytne žádné zvláštní výhody
statutárnímu orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady, ani žádnému jinému
subjektu.
VIII. Změny zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti
V důsledku této vnitrostátní fúze sloučením nedochází k žádným změnám společenské
smlouvy nástupnické společnosti.

C) POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU FÚZE DLE § 88 ZÁKONA O
PŘEMĚNÁCH
I. Výše vkladu, rozsahu splnění vkladové povinnosti a výši podílu každého
společníka v zúčastněné společnosti před zápisem fúze do obchodního rejstříku
a) TESLA ELECTRIC s r.o.
1. společník: ALEXANDER GONCHAROV
- výše vkladu: 50.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 50.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
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2. společník: OLGA GONCHAROVA
- výše vkladu: 50.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 50.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
3. společník: MICHAL GONCHAROV
- výše vkladu: 50.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 50.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
4. společník: JAN CHUDOMEL
- výše vkladu: 50.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 50.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
b) ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
1. společník: ALEXANDER GONCHAROV
- výše vkladu: 50.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 50.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
2. společník: OLGA GONCHAROVA
- výše vkladu: 50.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 50.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
3. společník: MICHAL GONCHAROV
- výše vkladu: 50.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 50.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
4. společník: JAN CHUDOMEL
- výše vkladu: 50.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 50.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
II. Informace o tom, zda podíl společníka zanikající společnosti podléhá výměně,
nebo o tom, že jeho účast zaniká, je-li tato skutečnost známa v době vyhotovení
projektu fúze, s uvedením důvodu
S ohledem na skutečnost, že všechny zúčastněné společnosti mají stejné společníky,
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nebude docházet k výměně podílu v nástupnické společnosti za podíly zanikající
společnosti a ani nedojde k zániku účasti žádného ze společníků na nástupnické
společnosti.
III. Informace o tom, zda se mění výše vkladu nebo podílu dosavadního společníka
nástupnické společnosti při fúzi sloučením
V důsledku této vnitrostátní fúze sloučením nedochází ke změně výše vkladu
dosavadních společníků nástupnické společnosti.
IV. Výše vkladu, rozsahu splnění vkladové povinnosti a výši podílu každého
společníka, jehož podíl se vyměňuje, v nástupnické společnosti po zápisu fúze do
obchodního rejstříku
Při této vnitrostátní fúzi sloučením nedochází ke změně v osobách společníků
nástupnické společnosti. V nástupnické společnosti zůstanou po zápisu všichni
společníky beze změn, tak jak to bylo před zápisem fúze do obchodního rejstříku:
1. společník: ALEXANDER GONCHAROV
- výše vkladu: 100.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 100.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
2. společník: OLGA GONCHAROVA
- výše vkladu: 100.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 100.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
3. společník: MICHAL GONCHAROV
- výše vkladu: 100.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 100.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
4. společník: JAN CHUDOMEL
- výše vkladu: 100.000,- Kč
- rozsah splnění vkladové povinnosti: 100.000,- Kč
- podíl společníka: 25%
Tento postup není v rozporu se zákazem prominout splacení vkladu, neboť vklady do
základního kapitálu všech společností byly plně splaceny.
V. Informace o základním kapitálu
Základní kapitál Nástupnické společnosti činí před zápisem fúze do obchodního rejstříku
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400.000,- Kč (slovy: čtyři sto tisíc korun českých)
Základní kapitál Zanikající společnosti činí před zápisem fúze do obchodního rejstříku
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)
Základní kapitál Nástupnické společnosti po zápisu fúze do obchodního rejstříku bude
činit 400.000,- Kč (slovy: čtyři sto tisíc korun českých) a bude plně splacen. V rámci fúze
dle tohoto projektu tedy nedojde ke změně základního kapitálu Nástupnické společnosti.
VI. Informace o doplatcích společníkům Zúčastněných společností
Jelikož se jak na nástupnické společnosti, tak na Zanikající společnosti podílejí ve
stejném poměru tytéž osoby a tyto osoby se budou ve stejném poměru podílet na
Nástupnické společnosti a nedochází proto z důvodu fúze dle tohoto projektu k žádným
změnám v podílech společníků Nástupnické společnosti, nenáleží společníkům
Zúčastněných společností žádný doplatek.

D) ROZHODNÝ DEN
Rozhodným dnem fúze, tedy dnem od něhož se jednání Zanikajících společností
považuje z účetního hlediska za jednání učiněná na účet Nástupnické společnosti, je
01.07.2016

E) ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, PŘEVZETÍ SLOŽEK PASIV, KTERÉ NEJSOU
ZÁVAZKEM
1. Zúčastněné společnosti sestavily poslední řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2015.
Zúčastněné společností nemají zákonem stanovenou povinnost ověření účetní závěrky
auditorem. Do dne vyhotovení tohoto projektu nesestavovala žádná ze Zúčastněných
společností žádnou mimořádnou účetní závěrku.
2. Ke dni 01.07.2016 sestaví Nástupnická společnost zahajovací rozvahu.
3. Společníci všech Zúčastněných společností vyslovili v souladu s § 11a odst. 2
zákona o přeměnách souhlas s tím, aby se nesestavovaly mezitímní účetní závěrky
podle § 11 odst. 2 zákona o přeměnách.
4. Jelikož nedochází ke vzniku nových vkladů do základního kapitálu Nástupnické
společnosti, ani ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění
Zanikající společnosti, není Zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění
posudkem znalce pro ocenění jmění.
5. Složky vlastního kapitálu Zanikající společnosti přebere Nástupnická společnost ve
struktuře uvedené v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti.
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6. Složky cizího kapitálu, jež nejsou závazkem, převezme Nástupnická společnost v
rozsahu a ve struktuře uvedené v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti.
7. Položky aktiv a položky ostatních pasiv dle konečné účetní závěrky Zanikající
společnosti sestavené ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze dle tohoto projektu
neuvedené výše v předchozích odstavcích tohoto článku převezme Nástupnická
společnost v souladu s příslušnými účetními předpisy.
8. Nástupnická společnost dále převezme v souladu s příslušnými právními předpisy
rezervy a opravné položky vytvořené Zanikající společnosti, daňové ztráty vyměřené
Zanikající společnosti, které dosud nebuly do zániku Zanikající společnosti uplatněny
jako odčitatelná položka od základu daně Zanikající společnosti, a případné další
položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl nebo do jejich zániku vznikne
Zanikající společnosti nárok a které nebudou do zániku Zanikající společnosti
uplatněny.

F) MAJETEK A ZÁVAZKY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU
SPOLEČNOST
V důsledku sloučení dle tohoto projektu přejde ze Zanikající společnosti na
Nástupnickou společnost její veškerý majetek a závazky.

G) Zvláštní výhody poskytované v souvislosti s fúzí
1. Zúčastněné společnosti neposkytují žádné zvláštní výhody svým jednatelům.
2. Zúčastněné společnosti neposkytují žádné zvláštní výhody členům dozorčích rad,
neboť nemají zřízeny dozorčí rady,
3. Zúčastněné společnosti neposkytnou žádné zvláštní výhody znalci
přezkoumávajícímu projekt fúze, pokud bude o jeho přezkoumání požádáno některým
ze společníků.

H) ZAKLADATELSKÁ LISTINA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI
V důsledku fúze sloučením dle tohoto projektu nedojde ke změnám zakladatelské listiny
Nástupnické společnosti.

I) OSTATNÍ SKUTEČNOSTI
1.1 K této vnitrostátní fúzi sloučením se nevyžaduje souhlas jediného nebo více orgánů
veřejné moci podle zvláštních právních předpisů nebo podle přímo použitelných
předpisů Evropské Unie.
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1.2 Sloučení nemá vliv na obchodní podíl dosavadních společníků v Nástupnické
společnosti a práva dosavadních společníků v nástupnické společnosti budou
nezměněna a zůstanou ve stejném rozsahu jako dosud.
1.3 Další práva s povinnosti zúčastněných společní v procesu fúze sloučením se řídí
příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.
1.4 Právní účinky fúze nastávají v souladu s ust. § 59 zákona o přeměnách ke dni
zápisu fúze do obchodního rejstříku.Tímto okamžikem dochází k zániku Zanikajících
společností bez likvidace a přechodu jejich jmění včetně práv a povinností z
pracovněprávních vztahů na Nástupnickou společnost a Nástupnická společnost vstoupí
do právního postavení Zanikajících společností, ledaže právní předpisy stanoví jinak.
1.5 Zanikající společnosti zaniknou výmazem z obchodního rejstříku
1.6 Tento projekt fúze byl vypracován dnešního dne statutárními orgány Zúčastněných
společností a bude uložen do sbírky listin obchodního rejstříku všech Zúčastněných
společností a o jeho založení bude zveřejněno oznámení v Obchodním věstníku.

V Praze dne 07.06.2016

______________________________
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Alexander Goncharov, jednatel

V Praze dne 07.06.2016

______________________________
TESLA ELECTRIC s. r.o.
Olga Goncharova, jednatel
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