
UPOZORNĚNÍ VĚŘITELŮM 

 

Společnost GO parking s.r.o., IČO: 28980158, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, 

PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 157506 (dále jen "GO parking") tímto v souvislosti se záměrem rozdělení společnosti 

GO parking formou odštěpení sloučením se společností GO asset a.s., IČO: 07662165, se 

sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23966, upozorňuje věřitele dle ustanovení 

§ 33a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění 

(dále jen "ZoP") na jejich práva uvedená v § 35 až 39 ZoP, a to:  

§ 35 ZoP: "(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 ZoP: "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." 

Dluhopisy nebyly společností GO parking vydány. 

 

V Praze dne 29. listopadu 2018 

 

Za GO parking s.r.o. 

  

Petr Čapek, jednatel Bohumil Neumann, jednatel 

[elektronicky podepsáno] 
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