
 

Plan połączenia transgranicznego spółek 

  

Sporządzony dnia 27.07.2019r. w Katowicach przez 
Zarządy spółek podlegających połączeniu:   
  

"INFOSYSTEM Towarzystwo Techniki Biurowej S.A. w 

Katowicach   

spółka działająca według polskiego prawa z siedzibą ul. 

Kopernika, nr 26,  40-064 Katowice,  wpisana do Rejestru 

przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód , VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 

KRS: 0000086990, NIP 6340126625, REGON: 270548378  

(zwana dalej „Spółką Przejmowaną”)  

 oraz przyszłą  nowo zawiązaną Twardowski s.r.o. w Brnie  

spółka działająca według czeskiego prawa z 
siedzibą: ul. Šmejkalova 17, Brno, 616 00 Brno, 
Republika Czeska REGON:    przewidzianej do     
wpisana do rejestru handlowego, prowadzonego 
przez Sąd Okręgowy w Brnie, sygnatura  
(zwana dalej „Spółką Przejmującą”)  

  

(Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca zwane dalej 
wspólnie także „Spółkami Uczestniczącymi” lub oddzielnie 
„Spółką Uczestniczącą”)  
 WPROWADZENIE 

Niniejszy plan połączenia sporządzono zgodnie z art. 516 

(3) w zw. z art. 516 (15) § 1 polskiego kodeksu spółek 

handlowych (zwanego dalej „KSH”), oraz zgodnie z czeską 

ustawą nr 125/2008 Dz. U. [Republiki Czeskiej], o 

przekształceniach spółek handlowych i spółdzielni, w 

brzmieniu późniejszych przepisów (zwanej dalej „ZPřem”)  

Jedynym celem transgranicznego połączenia 
uczestniczących spółek metodą połączenia odwrotnego ( 
(downstream merger )jest przeniesienie siedziby spółki 
przejmowanej ze zmianą jej formy prawnej na spółkę z o.o. 
, gdyż aktualnie ma ona statut mikro przedsiębiorstwa, dla 
kontynuacji działalności w Polsce i Czeskiej Republice bez 
zmian udziałowców, kapitału zakładowego i struktury 
majątkowej . Aktualny prezes zarządu spółki przejmowanej 
jest następcą prawnym posiadającym  prawo trwałego 
pobytu w Czeskiej Republice od ok. 30 lat. 
 
Spółki Uczestniczące uzgodniły i oświadczają niniejszym 

co następuje:  

 

I. Dane statutowe łączących się spółek:  

 Nowo założona Spółka Przejmująca:  

                 Firma: Twardowski s.r.o.  
Formaprawna:spółkazo.o. czeskiego prawa 
handlowego   

Projekt fúze  
  

Sepsán dne  14.09.2019 r.  v Katovicich statutárními orgány 
zúčastněných společností:  
  

"Infosystem Towarzystwo Techniki Biurowej S.A v 

Katovicich   

společnost podle práva Polské Republiky  sídlem: ul. 
Kopernika , č. 26, 40-064 Katowice, Polská Republika 
zapsaná v Rejstříku podnikatelů KRS vedeného Okresním 
soudem Katowice-Wschód v Katovicich, VIII Obchodní 
oddělení, pod č. KRS: 0000086990, NIP: 634 012 66 25, IČ 
(REGON):  270548378  
(dále jen "Zanikající Společnost")  

 a  

 budoucí společnosti Twardowski s.r.o.   

společnost podle práva České republiky  
sídlem: Smejkalova  424/27, 616-00 Brno, Česká republika 
IČ:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  
Brnie, sp. zn.  
(dále jen "Nástupnická Společnost")  

  

(Zanikající Společnost a Nástupnická Společnost dále 
společně také jako „Zúčastněné Společnosti” nebo 
jednotlivě jako „Zúčastněná Společnost”)  
ÚVOD  

Tento Projekt fúze je sepsán v souladu s čl. 516 (3) ve 
spojení s čl. 516 (15) § 1 zákoníku o obchodních 
společnostech Polské republiky (dále jen „KSH”), dále v 
souladu se zákonem České republiky č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev,  ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZPřem"). 
Jediným cílem přeshraniční fúze zúčastněných společností 
metodou zpětné fúze (navazující fúze) je přemístit sídlo 
nabyté společnosti se změnou právní formy na společnost s 
ručením omezeným, protože v současné době má status 
mikropodniku, pokračovat ve své činnosti v Polsku a České 
repubblice beze změn akcionářů a kapitálu firemní struktura 
a majetková struktura.  Současným prezidentem  Zanikající 
společnosti je právní nástupce , který má právo na trvalý 
pobyt v České republice asi 30 let. 
 
 Zúčastněné Společnosti tímto stanoví a potvrzují 
následující:  
  

I.   Údaje o zúčastněných společnostech:  

 budoucí Nástupnická společnost:  

• Název: Ywardowski s.r.o.  

• Právní forma: společnost s ručením omezeným, obchodní 
společnost podle práva České republiky  

• Sídlo: Šmejkaliva 424 / 17,  616- 00 Brno, Česká republika  



Siedziba: ul.Šmejkalova17,Brno,616-00Republika 
Czeska  

Spółka Przejmowana:  
Firma:"Infosystem Towarzystwo Techniki Biurowej 
S.A."  

Forma prawna:  spółka akcyjna, spółka polskiego 
prawa handlowego  

Siedziba: ul. Kopernika, nr 26, 40-064 Katowice 
Polska  
NIP : 6340126625 
REGON: 270548378 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział 
Gospodarczy pod nr KRS: 0000086990 

II. Sposób połączenia i informacje podstawowe  

  

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z: - art. 516 
(1,), KSH (transgraniczne łączenie spółek kapitałowych) w 
zw. z art. 492 § 1 punkt 1 KSH (łączenie się spółek przez 
przejęcie), i przepisami § 59a ust. 1 lit. d), §59d ust.1 
ZPřem ( przeniesienie siedziby statutowej) w zw. z 
przepisami § 61 ust. 2 ZPřem (fuzja przez połączenie), tak, 
że dochodzi do rozwiązania Spółki Przejmowanej i 
przejścia majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę 
Przejmującą metodą łączenia udziałów. Spółka 
Przejmowana jest jedynym wspólnikiem Spółki 
Przejmującej.  Ten rodzaj połączenia spółek zwany jest 
połączeniem odwrotnym (downstream merger) i oznacza 
przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną z opcją 
powołania powiernika na którego zostaną przeniesione 
udziały własne spółki Przejmującej, na podstawie sukcesji 
uniwersalnej spółki Przejmującej na podstawie art. 494 
KSH. 
 

Zgodnie z przepisami § 211, ust.2 § 95b ust. 1 ZPřem 
połączenie zostanie przeprowadzone w formie 
uproszczonej fuzji transgranicznej przez połączenie, bez 
podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i 
bez zmiany aktu założycielskiego (umowy spółki) Spółki 
Przejmującej, z podjęciem uchwały walnego zgromadzenia 
Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek i bez 
podejmowania takiej uchwały walnego zgromadzenia 
Spółki Przejmującej.   
Organy statutowe Spółek Uczestniczących na podstawie 

art. 516 (4) § 1 kodeksu spółek handlowych oświadczają, 

że w związku z udostępnieniem Planu połączenia w formie 

elektronicznej na stronie internetowej Spółki 

Przejmowanej, odstępują od jego ogłoszenia w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym według prawa polskiego.  

Udostępnienie następuje pod adresem strony 

internetowej Spółki Przejmowanej wpisanej do KRS . 

Dla Spółki Przejmowanej http:www.kopernika26.pl 
Spółka Przejmująca udostępni plan zgodnie z przepisami § 
33 ZPřem w aktach rejestru handlowego. 

 
Zanikající společnost:  

• Název: "Infosystem Towarzystwo Techniki Biurowej A.S. 

• Právní forma: akcjova společnost  podle práva Polské 
republiky  

  Sídlo:ul.Kopernika, č. 26,  40-064 Katowice , Polská 

republika 

    IČ (REGON): 270548378  
• zapsaná v Rejstříku podnikatelů KRS vedeného Okresním 

soudem Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Obchodní 
oddělení, pod č. KRS: 0000086990  

 

 
II. Způsob fúze a základní informace  

  

Fúze bude provedena v souladu s: - čl. 516 (1,), KSH 
(přeshraniční fúze společností s ručením omezeným) v 
souvislosti s z umění. 492 § 1 bod 1 obchodního zákoníku 
(fúze společností ) a ustanovení § 59a odst. 1 písm. 1 lit. d), 
§59d odst. 1 ZPřem (přemístění sídla) v souvislosti s 
ustanoveními § 61 odst. 1 písm. 2 ZPřem (fúze sloučením), 
takže nabytá společnost je rozpuštěna a aktiva nabyté 
společnosti převedena nabývající společnost twori  vznik  
práv na podíl pro bývalé akcionáře . Nabytá společnost je 
jediným partnerem nabývající společnosti. Tento typ fúze 
společností se nazývá navazující fúze a znamená převzetí 
mateřské společnosti dceřinou společností s možností 
jmenování správce, na který budou převedeny vlastní akcie 
nabyvatele na základě posloupnosti univerzální nabyvající 
společnosti založené na umění. 494 KSH. 
 
V souladu s ustanoveními § 211 odst. 2, § 95b odst. 1 písm. 
1 ZPřem fúze bude provedena formou zjednodušené 
přeshraniční fúze fúzí, aniž by došlo ke zvýšení základního 
kapitálu nabyvající společnosti a aniž by došlo ke změně 
zakládacího aktu (stanovy) nabyvající společnosti, k přijetí 
usnesení valné hromady nabývané společnosti o fúzi 
společností a bez přijetí takového usnesení valné hromady 
nabývající společnosti , 
Statutární orgány zúčastněných společností podle čl. 516 
odst. 4 § 1 zákona o obchodních společnostech prohlašuje, 
že v souvislosti s poskytováním plánu fúzí v elektronické 
podobě na webových stránkách nabývané společnosti 
odstoupí od svého oznámení v Monitor Sądowy i 
Gospodarczy podle polského práva. Přístup je umožněn na 
webovou stránku nabývané společnosti zapsané v národním 
soudním rejstříku. 
Pro získanou společnost http: www.kopernika26.pl 
Nabývající společnost zpřístupní plán v souladu s 
ustanoveními § 33 ZPřem v obchodním rejstříku 
 
 
 
 
   



 

III. Prawa  przyznane  przez  Spółkę 

Przejmującą wspólnikom  oraz  osobom 

szczególnie uprawnionym w  Spółkach 

Przejmowanych 

 

Spółka Przejmująca nie przyznaje wspólnikom Spółki 
Przejmowanej dodatkowych praw w Spółce Przejmującej. 
Spółka Przejmująca nie  przyznaje żadnych praw osobom 
szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Umowa 
Spółki Przejmowanej nie przewiduje szczególnych 
uprawnień dla wspólników Spółki Przejmowanej. Spółka 
Przejmująca nie przyzna właścicielom obligacji żadnych 
szczególnych praw lub zabezpieczeń, ponieważ Spółki 
Uczestniczący nie wydały obligacji.  
  

IV. Szczególne  korzyści  dla 

 biegłych  i członków organów 

łączących się Spółek, a także innych osób 

uczestniczących w połączeniu  
 

Spółki Uczestniczące nie przyznają szczególnych korzyści 
dla biegłych i członków organów łączących się Spółek lub 
dla innych osób uczestniczących w połączeniu.  
 

V. Stosunek  wymiany  innych papierów 

wartościowych spółki przejmowanej bądź spółek 

łączących się przez zawiązanie nowej spółki na 

papiery wartościowe spółki przejmującej bądź 

spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych 

dopłat  pieniężnych  

 
Nie występują w łączących się spółkach w związku z art. 
515-14 KSH 

 

VI. Dzień, od którego inne papiery wartościowe 

uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki 

przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, a 

także inne warunki dotyczące nabycia lub 

wykonywania tego prawa, jeżeli takie warunki 

zostały ustanowione 

 

Brak w/w papierów, tym samym odstępuje się od 
określenia dnia uczestnictwa w zysku.  
 

VII. Warunki  wykonywania  praw wierzycieli i 

wspólników mniejszościowych każdej z 

łączących się spółek  oraz adres, pod 

 którym można bezpłatnie uzyskać pełne 

informacje na temat tych warunków.  

  

Wobec statusu spółki przejmowanej jako 100% spółka 

zależna spółki przejmującej, brak jest wspólników 

mniejszościowych uprzywilejowanych zgodnie z 

III. Práva udělená Nástupnickou společností 

společníkům nebo osobám zvláště oprávněným v  

               Zanikající Společnosti   

  

Nástupnická Společnost neposkytuje společníkům Zanikající 
Společnosti dodatečných práv v Nástupnické Společnosti.  
Nástupnická Společnost neposkytuje žádná práva osobám se 

zvláštními právy v Zanikající Společnosti. Zakladatelská listina  

 

(společenská smlouva) Zanikající Společnosti nestanoví 

zvláštní pravomoci pro společníky Zanikající Společnosti. 

Nástupnická společnost neposkytne vlastníkům dluhopisů 

žádná zvláštní práva nebo opatření, neboť dluhopisy nebyly 

Zúčastněnými Společnostmi vydány.  

  

IV. Konkrétní zvláštní výhody pro znalce a členy  

orgánů Zúčastněných Společností, a další osoby  

  účastnící se fúze  

  

Zúčastněné Společnosti neposkytují zvláštní výhody pro 
znalce a členy orgánů Zúčastněných Společností, a další 
osoby účastnící se fúze.  
  

  

V. Závazek výměny jiných cenných papírů Zanikající 

Společnosti nebo Zúčastněných Společností 

prostřednictvím vytvoření nové společnosti na 

cenné papíry Nástupnické Společnosti, nebo 

nově vytvořené společnosti, a případná částka 

peněžitého doplatku   

  

Žádný vztah čl. 516 (14) KSH.  
  

  

  

VI. Datum, od kterého ostatní cenné papíry 

opravňují k účasti na zisku Nástupnické 

Společnosti nebo nově vytvořené společnosti, 

jakož i další podmínky pro získání či výkon 

tohoto práva, pokud byly stanoveny takové 

podmínky.  

  

  

Takové cenné papíry nejsou, z toho důvodu se neuvádí den 
vzniku účasti na zisku.  
  

  

VII. Podmínky výkonu práv věřitelů a menšinových 

společníků každé z Zúčastněných Společností, a 

adresy, na kterých lze získat zdarma kompletní 

informace o těchto podmínkách.  

  

Vzhledem k postavení Zanikající Společnosti jako 100% 



przepisami prawa, natomiast w odniesieniu do wierzycieli 

spółek biorących udział w połączeniu nie przewiduje się 

odstępstwa od zasad ustawowych wykonywania 

uprawnień, w tym jakichkolwiek warunków wykonywania 

uprawnień w/w. Warunki połączenia, w zakresie planu 

połączenia udostępniane zostają:  

a. Dla Spółki Przejmującej  adres  Ul . 

Smejkalova 17 , 616-00 Brno Czeska 

Republika 

b. Dla  Spółki  Przejmowanej  –
www.kopernika26.pl  

 

VIII. Procedury, według których zostaną określone 

zasady udziału pracowników w sprawach Spółki 

Przejmującej oraz ustalenie ich praw uczestnictwa 

w organach Spółki Przejmującej, zgodnie z 

odrębnymi przepisami  

  

Brak wpływu w związku z brakiem udziału zatrudnionych w 
spółce zanikającej w zarządzaniu spółką przejmowana i 
przejmującą  
 

IX. Prawdopodobny  wpływ  połączenia  na 

stan zatrudnienia w spółce przejmującej bądź 

spółce nowo zawiązanej  

  
Brak wpływu.  

 

X. Dzień, od którego czynności łączących się spółek 

będą uważane, dla celów rachunkowości, za 

czynności  dokonywane  na  rachunek 

 spółki przejmującej, z uwzględnieniem 

przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości.  

  
Dzień zarejestrowania połączenia przez sąd właściwy dla spółki 

przejmującej.  

Dzień ten jest dniem wiążącym w myśl ZPřem.  

  

XI. Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek 
uczestniczących w połączeniu, wykorzystanych do 
ustalenia warunków połączenia, z 
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, oraz zgodnie z 
przepisami § 191 ust. 1 lit. a) ZPřem.   

  
  

Dzień zarejestrowania połączenia przez sąd właściwy dla spółki 

przejmującej.  

  

XII. Wycena aktywów i pasywów przenoszonych na  

Spółkę Przejmującą   

  
Aktywa i pasywa przenoszone na Spółkę Przejmującą 

wymieniono w Załączniku nr 1. Wyceny dokonano na podstawie 

dceřiné společnosti vůči Nástupnické Společnosti neexistují 
minoritní společníci zvýhodnění v souladu s právními 
předpisy, a ve vztahu k věřitelům Zúčastněných Společností 
nebudou odchylky od pravidel stanovených zákonem 
vykonávat práva, včetně veškerých podmínek pro výkon 
pravomocí.  
Podmínky fúze, v rozsahu Projektu fúze jsou k dispozici:  
• u Nástupnické Společnosti – ul. Šmejkalova 17, 616 Brno 

Czeska Republika 

• u Zanikající Společnosti - www.kopernika26.pl  

   
VIII. Postupy, kterými se stanoví zapojení zaměstnanců do 

záležitostí Nástupnické Společnosti, a jejich práva na 

účast v orgánech Nástupnické Společnosti, podle 

zvláštních předpisů  

 

Nejsou určeny žádné zvláštní postupy a práva, z důvodu 

neexistence zaměstnanců v Zanikající Společnosti, ani 

Nástupnické Společnosti.  

  
IX. Pravděpodobné dopady fúze na zaměstnanostv 

Nástupnické Společnosti   

  

Žádný účinek. Dvou zamiestnanych v znikaici splecnosyi 
bdou zamiestnaiv v slorce  Nástupnické Společnosti v 
Katovicich 
 

X. Datum, od kterého se transakce Zúčastněných 

Společností považují pro účely účetnictví za plnění 

uskutečněná na účet Nástupnické Společnosti, s 

přihlédnutím k ustanovení zákona ze dne 29. září 

1994 o účetnictví dle práva Polské republiky.  

  
Den zápisu fúze soudem příslušným pro Nástupnickou Společnost.  

Tento den je rozhodným dnem ve smyslu ZPřem.  

  
XI. Den uzavření účetních závěrek Zúčastněných 

Společností, použitých pro stanovení podmínek fúze, 

s přihlédnutím k ustanovení zákona ze dne 29. září 

1994 o účetnictví dle práva Polské republiky, a podle 

ust. § 191 odst. 1 písm. a) ZPřem.  

  
Den zápisu fúze soudem příslušným pro Nástupnickou Společnost.  

  
  

XII. Ocenění aktiv a pasiv převáděných na Nástupnickou 

Společnost   

  
Aktiva a pasiva převáděná na Nástupnickou společnost jsou 

uvedeny v Příloze č. 1. Ocenění vyplývá z účetních závěrek ke dni 

01. 06. 2019. Ocenění jmění Zanikající Společnosti znalcem se 

nevyžaduje. Nabytá společnost vytvořila svá aktiva tak, aby 
splňovala výše uvedené požadavky českého práva. 
  
  
 
 



sprawozdań finansowych na dzień 01.06.2019. Nie wymaga się 

wyceny majątku Spółki Przejmowanej przez biegłego rewidenta. 

Spółka  przejmowana dokonała wyceny swojego majątku dla 

spełnienia ww wymagań prawa czeskiego 

  

XIII. Lista załączników  

  
Do Planu połączenia zgodnie z art. 499 § 2 w zw. z art. 516 (1) 

oraz art. 516 (3) Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem 

faktu połączenia z własną  spółką jednoosobową i braku 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian umowy Spółki 

Przejmującej  załączono:  

 

 

1. Załącznik nr 1 – „Informacje na temat wyceny aktywów i 

pasywów przenoszonych na spółkę   

        przejmującą na dzień 01.06.2019  

2. Załącznik nr 2 – „Umowa spółki przejmującej”  

3. Załącznik nr 3 – „ Informacje o wartości majątku Spółki  

Przejmowanej, na dzień 01.06.2019 r. wraz z informacją o 

stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia, na dzień  

01.06.2019r.”:  

4. Załącznik nr 4 – „Projekty uchwał o połączeniu Spółek”:  

 
 
 
Za:  
Spółka Przejmująca:    Spółka Przejmowana :  

                  

  

………………………………    ………………………………..  
 
 
 

XIII. Seznam příloh  

  
K Projektu fúze v souladu s článkem. 499 § 2 ve spojení s čl. 516 (1) 

a čl. 516 (3) KSH, s přihlédnutím k fúzi s vlastní stoprocentní 

dceřinou společností bez navýšení základního kapitálu bez změny 

zakladatelské listiny Nástupnické Společnosti, jsou připojeny:   

  
1. Příloha č. 1 - „Informace o oceňování aktiv a pasiv, které jsou 

převedeny do Nástupnické Společnosti, ke dni  

01.08.2017„  

2. Příloha č. 2 - „Zakladatelská listina Nástupnické  

Společnosti“  

3. Příloha č. 3 -. „Prohlášení obsahující informace o hodnotě 

jmění Zanikající Společnosti ke dni 01.08.2017, spolu s 

informacemi o stavu účtů, vypracované pro účely fúzí, ke dni  

01.08.2017“   

4. Příloha č. 4 - „Návrhy schválení fúze Zúčastněných Společností“:   

a. Návrh usnesení statutárního orgánu Zanikající Společnosti 

Przejmowanej o połączeniu Spółek  

b. Projekt  uchwały  organów  wspólników 

 Spółki  

Przejmującej o połączeniu Spółek  

  
  
  

Za:  
Nástupnická Společnost:   Zanikající Společnost:  

                  

  

………………………………    ………………………………..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał.nr 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 

  

 

 
               
 

PASYWA  1.06.2019 

                 

Kwota  

A            Kapitały  własne    

2.338.962.16  

I             Kapitał ( fundusz)  

podstawowy  

  

   120.148,00 

II            Kapitał ( fundusz )  

zapasowy  

  

635.242,50  

III           Zysk ( strata) z lat  

ubiegłych  

  

             0,00 

IV           Zysk (strata) netto     143.890,71 

 
 
 
 
 
 
                      

AKTYWA  1.06.2019 

                  

Kwota PLN  

A            Aktywa trwałe 

(majątek trwały)  

  

1.768.442,92  

I              Wartości  

niematerialne i prawne  

  

           0,00  

II             Rzeczowe aktywa 

trwałe  

  

 937.537,13 

III            Należności  

długoterminowe  0,00  

IV            Inwestycje  

długoterminowe  830.905,79  

V            Długoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe  0,00  

B            Aktywa obrotowe ( 

majątek obrotowy)  

  

2.180.423,54  

I              Zapasy  0,00  

II             Należności  

krótkoterminowe  

  

119.045,63  

III            Inwestycje  

krótkoterminowe  2.060.554,91  

IV           Krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe  

  

832,00  

Razem Aktywa    (A+B)  
3.948.866,46  

 
 
 
 
  

PASIVA 1.06.2019 r. 

                 

Částka  

A            Vlastní kapitál  
2.338.962,16  

I             Základní kapitál  120.148,00  

II            Rezervní fond  

  

  

635.242,50  

III           Zisk ( ztráta) z 

minulých let  

  

0,00 

IV           Zisk ( ztráta) netto    

143.890,71 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKTIVA 1.06.2019 r. 

                      

Částka PLN  

A            Dlouhodobý 

majetek (majetek)  

  

1.768.442,92  

I              Nehmotný majetek    

0,00  

II             Dlouhodobý hmotný 

majetek  

  

937.537,13  

III           Dlouhodobé 

pohledávky  0,00  

IV           Dlouhodobé 

investice  830.905,79  

V            dlouhodobé 

poskytnuté zálohy  0,00  

B            Oběžný majetek 

(oběžná aktiva)  

  

2.180.423,54  

I             Zásoby  

  0,00  

II            Krátkodobé 

pohledávky  

  

  

119.045,63  

III           Krátkodobé investice  

  2.060.554,91  

IV          Krátkodobé 

poskytnuté zálohy  832,00  

Aktiva společně (A + B)  
3.948.866,46  



 
B Kapitały obce  
( zobowiązania)                             1.609.904,30 

I    Rezerwy na 
zobowiązania         

        5.500,00 

II Zobowiązania 
długotermin. 

        9.499.74 

III Zobowiązania 
krótkoterm. 

      1.592.986,93 

IV Rozliczenia 
międzyokres. 

          1.917,63 

PASYWA RAZEM  A+B   3.948.866,46 

 
 
 
 
 

 
 
               B Cizí kapitál (závazky)                       1.609.904,30 

I   Rezervy na závazky  5.500,00 
 

II Dlouhodobé 
závazky 

 9.499.74 

III Krátkodobé 
závazky 

1.592.986,93 

IV Časové rozlišení   1.917,63 

Pasiva společně (A+B) 3.948.866,46 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zał  nr.2 
 
strana prvá  Návrh smlouvy nabývající společnosti Twardowski sro      NZ xx/2019 

 N xx/2019 
 
 

N o t á ř s k ý    z á p i s 
 
 
sepsaný jménem JUDr. Andrey Štěpánové, MBA, notářky se sídlem v Brně, dne 26.06.2018 
(slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce osmnáct) v kanceláři notářky, v Brně, 
Heršpická 813/5, jejím zástupcem, ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Martinem 
Fajtem---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Účastník:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
společnost „INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO TECHNIKI BIUROWEJ SPÓŁKA 
AKCYJNA, se sídlem ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice, Polsko, IČ: 270548378, zaspána 
ve Státním soudním rejstříku vedeném Obvodním soudem Katowice-východ v Katowicích 
pod č. KRS 00000086990, --------------------------------------------------------------------------------- 
zastoupená předsedou představenstva panem Janem Twardowským, narozeným xxxxx, 
bytem xxxx,  
 
přičemž předseda představenstva účastníka pan Jan Twardowski prohlašuje, že je způsobilý 
samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a 
jehož osobní totožnost byla zástupci notářky prokázána platným úředním průkazem.---------- 
 
Existence společnosti „INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO TECHNIKI BIUROWEJ 
SPÓŁKA AKCYJNA a oprávnění pana Jana Twardowski zastupovat tuto obchodní 
společnost bylo ověřeno z výpisu ze Státního soudního rejstříku vedeného Obvodním 
soudem Katowice-východ v Katowicích pod č. KRS 00000086990 ze dne xxxx. Předseda 
představenstva této společnosti dále prohlašuje,  že tato je způsobilá samostatně právně 
jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.------------------------------- 
 
Přítomný předseda představenstva účastníka dále prohlašuje, že na účastníka nebyl podán 
návrh na zahájení insolvenčního řízení a že nejsou dány důvody podle § 589 zákona č. 
89/2012 Sb.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zástupce účastníka za účastníka činí přede mnou, zástupcem notářky, dnešního dne toto 
zakladatelské právní jednání:------------------------------------------------------------------------------- 
  

založení 
společnosti s ručením omezeným 

 
v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“) a ustanoveními § 8 a § 146 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)--------------- 
Společnost „INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO TECHNIKI BIUROWEJ SPÓŁKA 
AKCYJNA, se sídlem ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice, Polsko, IČ: 270548378 zakládá  



tímto společnost s ručením omezeným s obchodní firmou Twardowski  s.r.o. a přijímá 
zakladatelskou listinu v tomto znění:--------------------------------------------------------------------- 

ZAKLADATELSKÁ LISTINA 
společnosti s ručením omezeným 

 
1. Obchodní firma a sídlo společnosti 

 
1.1. Obchodní firma společnosti je: Twardowski s.r.o. --------------------------------------- 

(dále jen „společnost“)------------------------------------------------------------------------------ 
1.2. Sídlem společnosti je: Brno. ------------------------------------------------------------------ 

 
2. Předmět podnikání (činnosti) 

 
2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:------------------------------------------------ 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona------- 
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. ----------------------------------------- 

 
3. Společník 

 
3.1. Společníkem společnosti je:------------------------------------------------------------------------ 

   - společnost „INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO TECHNIKI BIUROWEJ 
SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice, Polsko, IČ: 
270548378.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Vklad a podíl 

 
4.1.   Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl 

připadající k výši základního kapitálu. Podíl představuje účast společníka v obchodní 
korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.---------------------------------------- 

4.2.  Vklad  a podíl  společníka: --------------------------------------------------------------------- 
-  společník společnost „INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO TECHNIKI 
BIUROWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice, 
Polsko, IČ: 270548378 má vklad do základního kapitálu ve výši 6,-- Kč (slovy: šest 

českých korun), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100%; tento základní podíl je 
označen jako základní podíl č. 1;--------------------------------------------- 

4.3.   Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou 
spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Kmenový list nebyl vydán.-------------------- 

4.4.     Společník může vlastnit jeden podíl. ------------------------------------------------------------- 
4.5.   Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osoby jen se 

souhlasem valné hromady. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je 
jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení.-------------------------------------- 

4.6.    Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení 
podílu je nutný souhlas valné hromady. Jestliže má při rozdělení podílu vzniknout 
samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1,-- Kč (slovy: jedna 
koruna česká). --------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.7.    Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice 
nebo právního nástupce. --------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Výše základního kapitálu 



 
5.1. Základní kapitál společnosti činí 6,-- Kč (slovy: šest českých korun ).----- 
 

6. Orgány společnosti 
 

6.1. Orgány společnosti  jsou:-------------------------------------------------------------------------- 
a) valná hromada (jediný společník); ------------------------------------------------------------

- 
b) jednatelé.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Valná hromada 

 
7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada musí být svolána 

nejméně jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní 
závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne 
předcházejícího účetního období. Nepřipouští se rozhodování společníků per rollam 
mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.--------- 

7.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají 
nadpoloviční většinu všech hlasů.  Každý společník má 1 hlas na každou 1,- Kč 
(slovy: jedna koruna česká) vkladu. -------------------------------------------------------------- 

7.3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato 
společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné 
hromady náleží dále též:----------------------------------------------------------------------------  
a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě 
jiných právních skutečností;-----------------------------------------------------------------------
- 
b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce              
a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; ----------------------  
c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; ---------------------------------------------- 
d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení 
se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; -------------------------------------------- 
e) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti 
společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními 
předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li 
to v zájmu společnosti;  ---------------------------------------------------------------------------- 

       f) schvalování udělení a odvolání prokury,------------------------------------------------------ 
       g) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého 

vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti 
pohledávce na splnění vkladové povinnosti,---------------------------------------------------- 

 h) volba a odvolání jednatele, ---------------------------------------------------------------------
i) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 
vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku 
nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,---------------------------------------------------- 
j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních 
společností a družstev stanoví jinak.------------------------------------------------------------- 

 k) udělení souhlasu k rozdělení podílu a převodu podílu nebo jeho části na třetí 
osobu.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do 
působnosti jiných orgánů společnosti.----------------------------------------------------------- 

7.5. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 
15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh 



usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou                     
v seznamu společníků.------------------------------------------------------------------------------ 

7.6. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-
li s jejich projednáním všichni společníci. -------------------------------------------------------  

7.7. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc musí 
být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné 
nebo na více valných hromadách. ---------------------------------------------------------------- 

7.8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, 
nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí o změně obsahu 
společenské smlouvy, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, 
k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité 
pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti a 
k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň 
dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. K přijetí rozhodnutí o změně 
společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých 
společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do 
práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. -------------
- 

7.9. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu 
stanoveném v čl. 7.3. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí 
společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je 
povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým 
předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního 
rozhodnutí předložen.------------------------------------------------------------------------------ 

 
8. Jednatelé 

 
8.1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé. ---------------------------------------- 
8.2. Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje 

tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis 
jednatel.-----------------------------------------------------------------------------------------------
- 

8.3. Jednatel vykonává svoji funkci s péčí řádného hospodáře. Jednateli přísluší obchodní 
vedení společnosti, zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení 
seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti. Jednateli 
náleží veškerá působnost, kterou zakladatelská listina nebo zákon nesvěřila jinému 
orgánu.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.4. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou 
v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou (společenskou smlouvou). 
Nikdo není oprávněn udělovat jednateli pokyny týkající se obchodního vedení.--------- 

8.5. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu zákona o obchodních korporacích 
s tím, že činnosti uvedené v § 199 odst. 1 zákona o obchodních korporacích může 
jednatel vykonávat jen s písemným souhlasem všech společníků a ustanovení § 199 
odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.-------------------------------------
- 

 
9. Vypořádání 

 
9.1. Při zániku účasti společníka v obchodní společnosti za jejího trvání jinak než 

převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká 



společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. Vypořádací 
podíl se určí poměrem podílů společníků. ------------------------------------------------------ 
Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti 
z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky 
sestavené ke dni zániku společníka ve společnosti.-------------------------------------------- 

9.2.  Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.--------------------------------------------------------- 
9.3. Osoba, které vzniklo právo na vypořádací podíl, ručí za splacení dosud nesplaceného 

vkladu nabyvatelem podílu. ----------------------------------------------------------------------- 
9.4. Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím 3 (slovy: tří) měsíců od 

schválení účetní závěrky.--------------------------------------------------------------------------- 
       Jestliže společníci nebo příslušný orgán společnosti účetní závěrku bez vážného 

důvodu neschválí, je právo na vyplacení vypořádacího podílu splatné uplynutím 3 
(slovy: tří) měsíců ode dne, kdy měla být účetní závěrka schválena.------------------------  

 
10. Práva a povinnosti společníka 

 
10.1. Společník vykonává svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti             

v rámci působnosti valné hromady společnosti.-----------------------------------------------
-  

10.2. Společník má právo požadovat od jednatele společnosti informace o záležitostech 
týkajících se společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené 
údaje.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
11. Hospodaření společnosti 

 
11.1. Společnost je vlastníkem veškerých peněžitých i nepeněžitých prostředků 

převedených na ni společníky a majetku nabytého v průběhu její podnikatelské 
činnosti nebo jinak během jejího trvání.--------------------------------------------------------- 

11.2. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.-------------------------------- 
11.3. Rozdělení zisku schvaluje valná hromada společnosti. Zisk se rozdělí mezi společníky 

v poměru podle jejich podílů. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců od 
rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.-------------------------------------------------- 

11.4. Čistý zisk společnosti se použije v souladu s rozhodnutím valné hromady 
společnosti.-----------------------------------------------------------------------------------  

 
12. Závěrečná ustanovení 

 
12.1.  Tato zakladatelská listina se řídí zákonem číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích 

jako celkem.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

13. Ustanovení při zakládání společnosti 
 

13.1. Vkladová povinnost zakladatele:------------------------------------------------------------------ 
- zakladatel společnost „INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO TECHNIKI 
BIUROWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice, 
Polsko, IČ: 270548378 přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se splnit ji peněžitým 
vkladem v celkové výši 6,-- Kč (slovyšest českých korun:) do čtyř (4) týdnů ode dne 
přijetí této zakladatelské listiny na účet, který zakladateli sdělí správce vkladu do čtyř 
(4) týdnů od přijetí této zakladatelské listiny.  Při prodlení se splacením zaplatí 
zakladatel úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné 
částky za každý den prodlení. ------------------------------------------------------------ 



13.2.    Zakladatel určuje jednateli společnosti:  --------------------------------------------------- 
- paní Patrycja Astrid Twardowska, narozenou 29.10.1977, bytem Brno, Došlíkova 
3906/41, PSČ 636 00------------------------------------------------------------------------------- 
- pana Jan Twardowski, narozeného 21.07.1943, bytem Polsko, Katowice, ul. 
Łąkowa 25, PSČ 40-781---------------------------------------------------------------------------- 

13.3. Správcem vkladů  je určen zakladatel xxxxxxx 
13.4. Účinnost tohoto článku 13 je vázána na splnění poslední z následujících 

rozvazovacích podmínek: ------------------------------------------------------------------------- 
a) vznik společnosti a------------------------------------------------------------------------------- 
b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právními nástupci. 
Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek 13 zaniká.------ 

 
*** 

 
Já, zástupce notářky, v souladu s § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a 
jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že byly splněny všechny 
předpoklady pro sepis tohoto notářského zápisu o založení společnosti s ručením 
omezeným.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prohlašuji, že:----------------------------------------------------------------------------------------- 
a) toto zakladatelské právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně 
dalšími dokumenty;---------------------------------------------------------------------------------- 
b) toto zakladatelské právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené 
zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo do veřejného 
rejstříku a----------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného 
seznamu nebo do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis a jejich splnění 
mi bylo doloženo.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*** 

 
O tom byl sepsán tento notářský zápis, předseda představenstva účastníka prohlásil, že si 
notářský zápis přečetl a že jej schvaluje.------------------------------------------------------------------ 

 
 

„INFOSYSTEM“ TOWARZYSTWO TECHNIKI BIUROWEJ SPÓŁKA AKCYJNA 
 

notářský kandidát 
zástupce 

JUDr. Andrey Štěpánové, MBA 
notářky se sídlem v Brně 

 

 

 

 

 

  



Zał nr 3. 
 
 
 

Oszacowanie wartości akcji  

Spółki pn.: INFOSYSTEM” TOWARZYSTWO TECHNIKI  BIUROWEJ S.A. 

 z siedzibą w Katowicach  

według stanu na dzień 31.05.2019 roku 

Proponowana wartość Spółki na dzień 31.05.2019r. wynosi:  

3 707 767 zł  słownie: trzy miliony siedemset siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych   

Proponowana wartość 1 akcji Spółki na dzień 31.05.2019r. wynosi:  

30, 86zł  słownie: trzydzieści złotych osiemdziesiąt sześć  groszy   

mgr Małgorzata Jakubiec – kierownik zespołu 

Biegły Sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw,  

analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw,  

wyceny wartości niematerialnych i prawnych, szacowania mienia ruchomego  

członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce 

mgr Ewa Ludwikowska - analityk 

inż. Justyna Kania - analityk 

 

  



 

Zał nr 4.  
 
 

PROJEKT UCHWAŁY  

Infosystem TTB SA w Katowicach 

 

Na podstawie Tytułu IV w szczególności Rozdziałów 1, 2, 2(1) art. 491 §1(1) KSH oraz Czeskiego Kodeksu  

Handlowego ,wyszczególnionych w planie połączenia walne zebrane podejmuje uchwałę o 

transgranicznym połączeniu ze swoją jednoosobową nowo założoną spółkę Twardowski sro w celu 

przeniesienia siedziby spółki do Brna ( Czeska Republika ) w sposób i na warunkach ogłoszonych w planie 

połączenia przedmiotowych spółek na swojej stronie internetowej www.kopernika26.pl od dnia 

29.07.2019 r.  

Załącznikiem do uchwały jest pełna pisemna treść wszystkich dokumentów opublikowanych na ww 

firmowej stronie internetowej 

 


