
Oznámení pro věřitele obchodní společnosti Cleverlance H2B a.s. podle 
ustanovení §35 až 39 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

přeměnách“) 

 

Obchodní společnost Cleverlance H2B a.s., IČO: 28223756, se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 
Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6073 tímto 
v souvislosti s projektem přeměny, a to změnou právní formy z akciové společnosti na společnost 
s ručením omezeným, činí v souladu s ustanovením §33a odst.1 zákona o přeměnách toto upozornění 
pro věřitele společnosti na jejich práva podle ustanovení §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. 

 

V Praze dne 7.5.2020 

 

Cleverlance H2B a.s. 

MUDr. Vít Urbanec, člen představenstva 

 

Cleverlance H2B a.s. 

Jaromír Babinec, člen představenstva 

 


		2020-05-11T16:25:26+0200
	Vít Urbanec


		2020-05-12T09:08:00+0200
	Jaromír Babinec




