
Upozornění na práva věřitelů dle § 35 až 39 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Obchodní společnost ATELIER PENTA v.o.s., IČO: 47916621, se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 
Jihlava, zapsána v obchodním rejstříku spis. zn. A 5134 vedená u Krajského soudu v Brně, tímto 
v souvislosti se zamýšlenou změnou právní formy na společnost s ručením omezeným v souladu s ust. 
§ 33a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,  

 
upozorňuje věřitele 

 
 na jejich práva vyplývající z ustanovení § 35 až 39 zák. č. 125/2008 Sb., zejména 

upozorňuje, že: 
 věřitelé společnosti ATELIER PENTA v.o.s., 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. Nedojde-li mezi věřitelem a společností ATELIER PENTA 

v.o.s. k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění 
soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v 
důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a 
společnost ATELIER PENTA v.o.s. neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat 
poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního 
rejstříku. Podle ust. § 36 zák. č. 125/2008 Sb. 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, 

 jelikož společnost ATELIER PENTA v.o.s.  nevydala žádné účastnické cenné papíry 
nebo účastnické zaknihované cenné papíry (dluhopisy, jiné účastnické cenné 
papíry ani účastnické zaknihované cenné papíry), neupozorňuje na práva dle ust. § 
37 až 38 zák. č. 125/2008 Sb., 

 nestanoví-li zák. č. 125/2008 Sb. jinak, povinnost splatit vklad nebo emisní kurs 
akcií není přeměnou dotčena, 

 společnost ATELIER PENTA v.o.s. není příjemcem veřejné podpory.  
 
 
V Jihlavě, dne 17. 3. 2020  

ATELIER PENTA v.o.s. 
zastoupena společníkem 
Mgr. Zuzanou Homolkovou  
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