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ZMĚNA PROJEKTU PŘEVODU JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA 

vyhotovená níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito zúčastněnými osobami na přeměně: 

Statutární město Ostrava 

IČO: 008 45 451 

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zastoupeno Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem  

(dále jako „přejímající společník“) 

 

a  

 

Dům kultury města Ostravy, a.s.  

IČO: 471 51 595,  

se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70924 

zastoupena Janem Žemlou, předsedou představenstva a Mgr. Petrou Javůrkovou, místopředsedkyní 

představenstva 

(dále jako „zanikající společnost“)  

(přejímající společník a zanikající společnost dále společně jako „zúčastněné osoby“ nebo samostatně jako 

„zúčastněná osoba“) 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Dne 28. června 2022 byl vyhotoven projekt převodu jmění ze zanikající společnosti na přejímajícího 

společníka s náležitostmi podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 

družstev (dále jen „PřemZ“ a „projekt převodu jmění“). Rozhodný den byl projektem převodu 

jmění určen na den 1. ledna 2022. 

1.2. Právní účinky přeměny nastávají podle ust. § 59 odst. 1 PřemZ dnem zápisu přeměny do obchodního 

rejstříku, přičemž návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku nesmí být podle ust. § 10 odst. 3 

PřemZ podán později než 12 měsíc po rozhodném dni.  

1.3. Konkrétní den zápisu přeměny do obchodního rejstříku nepředstavuje náležitost povinně vyžadovanou 

PřemZ na obsah projektu převodu jmění. Navzdory uvedené skutečnosti odst. 2.2 projektu převodu 

jmění stanoví: „Právní účinky převodu jmění podle tohoto projektu nastanou dnem zápisu převodu 

jmění do obchodního rejstříku, který byl stanoven na den 1. ledna 2023.“  

1.4. Pokud nastanou právní účinky převodu jmění až dne 1. ledna 2023, začne v souladu s ust. § 3 odst. 3 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní období přejímajícího společníka rozhodným dnem, tedy 

dnem 1. ledna 2022, a skončí posledním dnem účetního období, ve kterém by nastaly právní účinky 

převodu jmění, tedy dnem 31. prosince 2023. Účetní období přejímajícího společníka by tak trvalo 24 

měsíců. 

1.5. Vzhledem k tomu, že účetní období v takové délce je v poměrech přejímajícího společníka, jakožto 

veřejnoprávní korporace, zahrnující všechny městské obvody, z účetního hlediska velmi nepraktické a 

administrativně náročné, bylo v návaznosti na přípravy auditované zahajovací rozvahy přejímajícího 

společníka zúčastněnými osobami stanoveno, že projekt převodu jmění nebude uvádět konkrétní den 

právních účinků převodu jmění. Uplatní se tak zákonné pravidlo podle ust. § 59 odst. 1 PřemZ. 

2. Změna projektu převodu jmění 

2.1. Vzhledem k výše uvedenému zúčastněné osoby provádějí následující změnu projektu převodu jmění, 

a to tak, že odst. 2.2 projektu přeměny zní takto:  

„Právní účinky převodu jmění podle tohoto projektu nastanou dnem zápisu převodu jmění do 

obchodního rejstříku.“ 
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2.2. Ostatní části projektu převodu jmění zůstávají nedotčeny. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Změna projektu převodu jmění je prováděna ohledně náležitosti, která není právními předpisy 

vyžadována jako povinná součást projektu převodu jmění, a zároveň se tato změna projektu převodu 

provádí ještě v době před jeho uveřejněním postupem podle PřemZ. 

 

V Ostravě dne 9. srpna 2022 V Ostravě dne 9. srpna 2022 

Statutární město Ostrava Dům kultury města Ostravy, a.s. 

 

 

________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor 

Jan Žemla 

předseda představenstva 

  

  

 

________________________________________ 

 Mgr. Petra Javůrková 

místopředsedkyně představenstva 
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