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N o t á ř s k ý    z á p i s

sepsaný v kanceláři notářky v Brně, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, dne 05.05.2022 (slovy:
pátého května roku dva tisíce dvacet dva), mnou, JUDr. Andreou Štěpánovou, MBA,
notářkou v Brně. -----------------------------------------------------------------------------------------

Účastníci:  -------------------------------------------------------------------------------------------------
1) obchodní společnost Mediclinic a.s. se sídlem Minská 84/97, Žabovřesky, 616 00

Brno, IČO 27918335, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 5714 ----------------------------------------------------------------------
zastoupená panem Mgr. Petrem Šívarou, nar. 08.05.1974, pobytem Brno, Dolní
Louky 299/7, advokátem se sídlem v Brně, Dobrovského 64, na základě plné moci ze
dne 14.04.2022 --------------------------------------------------------------------------------------
jako společnost nástupnická ---------------------------------------------------------------

2)   obchodní společnost MUDr. Ivana Alferiová s.r.o. se sídlem Antala Staška 510/38,
Krč, 140 00 Praha 4, IČO 04377320, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 344206 ------------------------------------------
zastoupená panem Mgr. Petrem Šívarou, nar. 08.05.1974, pobytem Brno, Dolní
Louky 299/7, advokátem se sídlem v Brně, Dobrovského 64, na základě plné moci ze
dne 14.04.2022 --------------------------------------------------------------------------------------

      jako společnost zanikající  ------------------------------------------------------------------

3) obchodní společnost TOMPRAKTIK s.r.o. se sídlem Nerudova 686/18, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČO 04162978, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243490 ------------------------------------------
zastoupená panem Mgr. Petrem Šívarou, nar. 08.05.1974, pobytem Brno, Dolní
Louky 299/7, advokátem se sídlem v Brně, Dobrovského 64, na základě plné moci ze
dne 14.04.2022 --------------------------------------------------------------------------------------

      jako společnost zanikající -------------------------------------------------------------------

4) obchodní společnost MUDr. Věra Zrzavá s.r.o. se sídlem Benešova 97, Hlouška,
284 01 Kutná Hora, IČO 04411064, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247233 ------------------------------------------
zastoupená panem Mgr. Petrem Šívarou, nar. 08.05.1974, pobytem Brno, Dolní
Louky 299/7, advokátem se sídlem v Brně, Dobrovského 64, na základě plné moci ze
dne 14.04.2022 --------------------------------------------------------------------------------------

      jako společnost zanikající -------------------------------------------------------------------

5) obchodní společnost MUDr. Schrötterová-pediatrie, Ostrovského s.r.o. se sídlem
Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 03824241, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238363 -------------------
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zastoupená panem Mgr. Petrem Šívarou, nar. 08.05.1974, pobytem Brno, Dolní
Louky 299/7, advokátem se sídlem v Brně, Dobrovského 64, na základě plné moci ze
dne 14.04.2022 --------------------------------------------------------------------------------------

      jako společnost zanikající -------------------------------------------------------------------

Pan Mgr. Petr Šívara, jehož osobní totožnost byla notářce prokázána platným úředním
průkazem, prohlašuje, že on i účastníci jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu
právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. ------------------------------------------------

Existenci obchodní společnosti Mediclinic a.s. a oprávnění pana Mgr. Petra Šívary
zastupovat tuto obchodní společnost notářka ověřila z výpisu z obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5714 ze dne 05.05.2022 a z plné
moci ze dne 14.04.2022, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. Zástupce této
společnosti dále prohlašuje, že tato je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu
právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že citovaná plná moc byla podepsána
oprávněnou osobou, že plná moc nebyla zmocnitelem odvolána či jinak omezena a že
k dnešnímu dni trvá jeho oprávnění jednat za účastníka.  -----------------------------------------

Existenci obchodní společnosti MUDr. Ivana Alferiová s.r.o. a oprávnění pana Mgr. Petra
Šívary zastupovat tuto obchodní společnost notářka ověřila z výpisu z obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 344206 ze dne 05.05.2020
a z plné moci ze dne 14.04.2022, která tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.
Zástupce této společnosti dále prohlašuje, že tato je způsobilá samostatně právně jednat v
rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že citovaná plná moc byla
podepsána oprávněnou osobou, že plná moc nebyla zmocnitelem odvolána či jinak
omezena a že k dnešnímu dni trvá jeho oprávnění jednat za účastníka.  -----------------------

Existenci obchodní společnosti TOMPRAKTIK s.r.o. a oprávnění pana Mgr. Petra Šívary
zastupovat tuto obchodní společnost notářka ověřila z výpisu z obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243490 ze dne 05.05.2022 a z plné
moci ze dne 14.04.2022, která tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. Zástupce této
společnosti dále prohlašuje, že tato je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu
právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že citovaná plná moc byla podepsána
oprávněnou osobou, že plná moc nebyla zmocnitelem odvolána či jinak omezena a že
k dnešnímu dni trvá jeho oprávnění jednat za účastníka.  -----------------------------------------

Existenci obchodní společnosti MUDr. Věra Zrzavá s.r.o.  a oprávnění pana Mgr. Petra
Šívary zastupovat tuto obchodní společnost notářka ověřila z výpisu z obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247233 ze dne 05.05.2022
a z plné moci ze dne 14.04.2022, která tvoří přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu.
Zástupce této společnosti dále prohlašuje, že tato je způsobilá samostatně právně jednat v
rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že citovaná plná moc byla
podepsána oprávněnou osobou, že plná moc nebyla zmocnitelem odvolána či jinak
omezena a že k dnešnímu dni trvá jeho oprávnění jednat za účastníka.  -----------------------
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Existenci obchodní společnosti MUDr. Schrötterová-pediatrie, Ostrovského s.r.o. a
oprávnění pana Mgr. Petra Šívary zastupovat tuto obchodní společnost notářka ověřila
z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
238363 ze dne 05.05.2022 a z plné moci ze dne 14.04.2022, která tvoří přílohu č. 5
tohoto notářského zápisu. Zástupce této společnosti dále prohlašuje, že tato je způsobilá
samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a
že citovaná plná moc byla podepsána oprávněnou osobou, že plná moc nebyla
zmocnitelem odvolána či jinak omezena a že k dnešnímu dni trvá jeho oprávnění jednat
za účastníka.  ----------------------------------------------------------------------------------------------

Zástupce účastníků prohlašuje, že na účastníky nebyl podán návrh na zahájení
insolvenčního řízení a že nejsou dány důvody podle § 589 zákona č. 89/2012 Sb.  ----------

Společnost Mediclinic a.s., jako společnost nástupnická, zastoupená Mgr. Petrem Šívarou,
společnost MUDr. Ivana Alferiová s.r.o., jako společnost zanikající, zastoupená Mgr.
Petrem Šívarou, společnost TOMPRAKTIK s.r.o., jako společnost zanikající, zastoupená
Mgr. Petrem Šívarou,  společnost MUDr. Věra Zrzavá s.r.o., jako společnost zanikající,
zastoupena Mgr. Petrem Šívarou a společnost MUDr. Schrötterová-pediatrie,
Ostrovského s.r.o., jako společnost zanikající, zastoupena Mgr. Petrem Šívarou, činí přede
mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání, vyhotovují a uzavírají tento:  -----------

PROJEKT FÚZE
vyhotovený ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl. a § 100 a násl. zákona č.

125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), zúčastněnými osobami

specifikovanými v čl. 1 projektu (dále jen „Projekt“)

1. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Nástupnická obchodní společnost: -------------------------------------------------------------------

Mediclinic a.s.  ------------------------------------------------------------------------------------------
se sídlem Brno, Žabovřesky, Minská 84/97, PSČ 616 00  ----------------------------------------
IČO: 27918335  ------------------------------------------------------------------------------------------
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5714 -
právní forma: akciová společnost ---------------------------------------------------------------------
základní kapitál: 156.890.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát šest milionů osm set
devadesát tisíc korun českých) -------------------------------------------------------------------------
(dále též jako „nástupnická společnost“ nebo „Společnost“)--------------------------------
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Zanikající obchodní společnosti:  ---------------------------------------------------------------------

1. MUDr. Ivana Alferiová s.r.o. ---------------------------------------------------------------
IČ: 04377320 -----------------------------------------------------------------------------------------
se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4 -----------------------------------------
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 344206
právní forma: společnost s ručením omezeným ------------------------------------------------
základní kapitál: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) -------------------------------

(dále též jako „zanikající společnost 1“) -------------------------------------------------------

2. TOMPRAKTIK s.r.o. -------------------------------------------------------------------------
IČ: 04162978 ------------------------------------------------------------------------------------------
se sídlem Nerudova 686/18, 278 01 Kralupy nad Vltavou ------------------------------------
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 243490 -
právní forma: společnost s ručením omezeným -------------------------------------------------
základní kapitál: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) --------------------------------

(dále též jako „zanikající společnost 2“) -------------------------------------------------------

3. MUDr. Věra Zrzavá s.r.o. ---------------------------------------------------------------------
IČ: 04411064 ----------------------------------------------------------------------------------------
se sídlem Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora ----------------------------------------
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 247233
právní forma: společnost s ručením omezeným -----------------------------------------------
základní kapitál: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) ----------------------

(dále též jako „zanikající společnost 3“) ------------------------------------------------------

4. MUDr. Schrötterová-pediatrie, Ostrovského s.r.o. ------------------------------------
IČ: 03824241 ----------------------------------------------------------------------------------------
se sídlem Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5 ------------------------------------
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 238363
právní forma: společnost s ručením omezeným -----------------------------------------------
základní kapitál: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) -------------------------------------------

(dále též jako „zanikající společnost 4“) -----------------------------------------------------

Zanikající společnost 1, zanikající společnost 2, zanikající společnost 3 a zanikající
společnost 4 společně jako „zanikající společnosti“.  -------------------------------------------
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Nástupnická společnost a zanikající společnosti společně jako „zúčastněné
společnosti“.  --------------------------------------------------------------------------------------------

Tento Projekt má stanovit podmínky, za kterých proběhne v souladu se zákonem o
přeměnách vnitrostátní fúze sloučením společností Mediclinic a.s., jakožto společností
nástupnickou, se společnostmi: MUDr. Ivana Alferiová s.r.o., IČ: 043 77 320, se sídlem
Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, TOMPRAKTIK s.r.o., IČ: 041 62 978, se
sídlem Nerudova 686/18, 278 01 Kralupy nad Vltavou, MUDr. Věra Zrzavá s.r.o., IČ:
044 11 064, se sídlem Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, MUDr. Schrötterová-
pediatrie, Ostrovského s.r.o., IČ: 038 24 241, se sídlem  Ostrovského 253/3, Smíchov,
150 00 Praha 5, jakožto společnosti zanikající („fúze“), a při které dojde k přechodu
obchodního jmění (aktiva a pasiva) zanikajících společností na společnost nástupnickou a
zanikající společnosti budou zrušeny bez likvidace.  -----------------------------------------------

Nástupnická společnost jako právní nástupce převezme veškeré jmění zanikajících
společností včetně práv a povinností ze smluv uzavřených zanikajícími společnostmi. Na
nástupnickou společnost tak přechází i stávající nájemní smlouvy a práva a povinnosti
z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům zanikajících společností ve smyslu
ustanovení § 338 zákoníku práce.  --------------------------------------------------------------------

Nástupnická společnost má dva akcionáře, kterými jsou: Ing. Mgr. Pavel Vajskebr
s celkovým počtem 580 (slovy: pět set osmdesát) kusů kmenových akcií na Společnosti na
jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 135.250,-- Kč (slovy:
jedno sto třicet pět tisíc dvě stě padesát korun českých) a MUDr. Eduard Bláha
s celkovým počtem 580 (slovy: pět set osmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti na
jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 135.250,-- Kč (slovy:
jedno sto třicet pět tisíc dvě stě padesát korun českých). Základní kapitál nástupnické
společnosti ve výši 156.890.000,-- Kč je rozvržen na 1.160 (slovy: jeden tisíc jedno sto
šedesát) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 135.250,-- Kč
(slovy: jedno sto třicet pět tisíc dvě stě padesát korun českých) každá. Emisní kurz akcií
byl zcela splacen a akcie nejsou zastaveny.  ----------------------------------------------------------

Jediným společníkem zanikající společnosti 1 je nástupnická společnost (Mediclinic a.s.).
Výše vkladu společnosti Mediclinic a.s. činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a
tento vklad byl plně splacen. Výše podílu společnosti Mediclinic a.s. v zanikající
společnosti 1 činí 100% a podíl není zastaven.  -----------------------------------------------------

Jediným společníkem zanikající společnosti 2 je nástupnická společnost (Mediclinic a.s.).
Výše vkladu společnosti Mediclinic a.s. činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a
tento vklad byl plně splacen. Výše podílu společnosti Mediclinic a.s. v zanikající
společnosti 2 činí 100% a podíl není zastaven.  -----------------------------------------------------

Jediným společníkem zanikající společnosti 3 je nástupnická společnost (Mediclinic a.s.).
Výše vkladu společnosti Mediclinic a.s. činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
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českých) a tento vklad byl plně splacen. Výše podílu společnosti Mediclinic a.s. v zanikající
společnosti 3 činí 100% a podíl není zastaven.  -----------------------------------------------------

Jediným společníkem zanikající společnosti 4 je nástupnická společnost (Mediclinic a.s.).
Výše vkladu společnosti Mediclinic a.s. činí 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a tento
vklad byl plně splacen. Výše podílu společnosti Mediclinic a.s. v zanikající společnosti 4
činí 100% a podíl není zastaven.  ----------------------------------------------------------------------

2. ROZHODNÝ DEN FÚZE --------------------------------------------------------------------

Dnem, od něhož se jednání zanikajících společností považuje z účetního hlediska za
jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti (rozhodný den fúze), je 01.01.2022
(slovy: první leden roku dva tisíce dvacet dva).  ----------------------------------------------------

3. PRÁVA POSKYTOVANÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ A OPATŘENÍ PRO
NĚ NAVRHOVANÁ ----------------------------------------------------------------------------------

Zúčastněné společnosti nevydaly žádné dluhopisy. Z tohoto důvodu nejsou v Projektu
upravována práva poskytovaná vlastníkům dluhopisů a opatření pro ně navrhovaná.  ------

4. PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU -------------------------------------------------------------

Na základě ustanovení § 156 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 95b, resp. § 132 zákona o
přeměnách nedojde v souvislosti s fúzí nástupnické společnosti a zanikajících společností
k výměně podílu zanikajících společností za akcie nástupnické společnosti. Z tohoto
důvodu se den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných
akcií, neuvádí. ---------------------------------------------------------------------------------------------

5. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY -------------------------------------------------------------------------

V souvislosti s fúzí nástupnické a zanikajících společností nebyly poskytnuty a nebudou
poskytnuty jakékoli zvláštní výhody ze strany žádné zúčastněné společnosti osobám
uvedeným v § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách ani jakýmkoli jiným osobám.  -------

6. STANOVY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI -------------------------------------------

V souvislosti s fúzí zanikajících společností a nástupnické společnosti nedojde ke změně
stanov nástupnické společnosti.  ----------------------------------------------------------------------
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7. VKLADY A PODÍLY ZANIKAJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ  -----------------------------

Výše vkladu a výše podílu jediného společníka (společnosti Mediclinic a.s.) v zanikající
společnosti 1 před zápisem fúze do obchodního rejstříku:  ---------------------------------------
Výše vkladu: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ----------------------------------------
Základní podíl, výše podílu: 100% (slovy: sto procent) --------------------------------------------
Kmenový list nebyl vydán ------------------------------------------------------------------------------

Výše vkladu a výše podílu jediného společníka (společnosti Mediclinic a.s.) v zanikající
společnosti 2 před zápisem fúze do obchodního rejstříku:  ---------------------------------------
Výše vkladu: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ----------------------------------------
Základní podíl, výše podílu: 100% (slovy: sto procent) --------------------------------------------
Kmenový list nebyl vydán ------------------------------------------------------------------------------

Výše vkladu a výše podílu jediného společníka (společnosti Mediclinic a.s.) v zanikající
společnosti 3 před zápisem fúze do obchodního rejstříku:  ---------------------------------------
Výše vkladu: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) --------------------------------
Základní podíl, výše podílu: 100% (slovy: sto procent) --------------------------------------------
Kmenový list nebyl vydán ------------------------------------------------------------------------------

Výše vkladu a výše podílu jediného společníka (společnosti Mediclinic a.s.) v zanikající
společnosti 4 před zápisem fúze do obchodního rejstříku:  ---------------------------------------
Výše vkladu: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) ----------------------------------------------------
Základní podíl, výše podílu: 100% (slovy: sto procent) --------------------------------------------
Kmenový list nebyl vydán ------------------------------------------------------------------------------

8. AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A VÝMĚNNÝ POMĚR  ----------------

Základní kapitál nástupnické společnosti se nemění a je před i po fúzi rozvržen na 1.160
(slovy: jeden tisíc jedno sto šedesát) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované
podobě o jmenovité hodnotě 135.250,-- Kč (slovy: jedno sto třicet pět tisíc dvě stě
padesát korun českých) každá, přičemž emisní kurz akcií byl zcela splacen. Nástupnická
společnost má dva akcionáře, kterými jsou: Ing. Mgr. Pavel Vajskebr a MUDr. Eduard
Bláha.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souladu se zákonem o přeměnách nedojde k výměně podílů zanikajících společností za
akcie nástupnické společnosti. Jediný společník zanikající společnosti 1 (společnost
Mediclinic a.s.) tedy neobdrží za svůj podíl v zanikající společnosti 1 žádnou akcii
nástupnické společnosti. Jediný společník zanikající společnosti 2 (společnost Mediclinic
a.s.) tedy neobdrží za svůj podíl v zanikající společnosti 2 žádnou akcii nástupnické
společnosti. Jediný společník zanikající společnosti 3 (společnost Mediclinic a.s.) tedy
neobdrží za svůj podíl v zanikající společnosti 3 žádnou akcii nástupnické společnosti.
Jediný společník zanikající společnosti 4 (společnost Mediclinic a.s.) tedy neobdrží za svůj
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podíl v zanikající společnosti 4 žádnou akcii nástupnické společnosti. Současně se určuje,
že v rámci fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu zvýšením jmenovité hodnoty akcií
nástupnické společnosti.  -------------------------------------------------------------------------------

Z výše uvedeného důvodu se neuvádí výměnný poměr akcií. Rovněž není nutné získat
akcie nástupnické společnosti k výměně za podíly zanikajících společností, z tohoto
důvodu se neuvádí postup, jak by tyto akcie nástupnické společnosti měly být získány.  ----

Vzhledem k výše uvedenému nebudou akcie dosavadních akcionářů nástupnické
společnosti fúzí dotčeny. Jejich akcie tedy nepodléhají výměně, nedochází k jejich štěpení,
změně jmenovité hodnoty, změně podoby, druhu či formy a akcionáři nejsou povinni tyto
vrátit nástupnické společnosti.  ------------------------------------------------------------------------

9. DOPLATEK --------------------------------------------------------------------------------------

V souvislosti s fúzí nedojde v souladu s ustanovením § 156 odst. 2 ve spojení s
ustanovením § 95b, resp. § 132 zákona o přeměnách k výměně podílu zanikajících
společností za akcie nástupnické společnosti a nebude tedy vyplácen žádný doplatek na
dorovnání.  ------------------------------------------------------------------------------------------------

10. PRÁVA PRO VLASTNÍKY CENNÝCH PAPÍRŮ  --------------------------------------

V souladu s ustanovením § 156 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 95b, resp. § 132
zákona o přeměnách nedojde k výměně akcií, údaj o právech, jež by nástupnická
společnost poskytla vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných
účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě
opatření, jež jsou pro ně navrhována, se tedy neuvádí.  -------------------------------------------

Zúčastněné společnosti nevydaly opční listy ani jiné další cenné papíry (vyjma akcií
emitovaných nástupnickou společností), údaj o právech, jež by nástupnická společnost
poskytla vlastníkům opčních listů a jiných druhů cenných papírů, se tedy neuvádí.  ---------

11. POVINNÝ A DOBROVOLNÝ ODKUP AKCIÍ NÁSTUPNICKÉ
SPOLEČNOSTI -----------------------------------------------------------------------------------------

V důsledku fúze se nezmění právní postavení akcionářů zúčastněné akciové společnosti
(společnosti Mediclinic a.s.) ve smyslu ustanovení § 145 zákona o přeměnách. Rovněž
nejsou naplněny předpoklady a nebudou se stanovovat pravidla odkupu ve smyslu
ustanovení § 144 zákona o přeměnách. Z tohoto důvodu se neuvádí postup pro případ,
kdy by akcionářům zúčastněné společnosti vzniklo právo odprodat akcie nástupnické
společnosti.  -----------------------------------------------------------------------------------------------
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12. ORGÁNY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI --------------------------------------------

V souvislosti s fúzí nedojde ke změnám statutárních orgánů nástupnické společnosti.  -----

Dozorčí rada nástupnické společnosti je tříčlenná. Všichni členové dozorčí rady jsou
voleni valnou hromadou, neboť společnost má méně než 500 zaměstnanců v pracovním
poměru ve smyslu ustanovení § 448 zákona o obchodních korporacích. ----------------------

13. KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ZAHAJOVACÍ ROZVAHA -------------------

Konečné účetní závěrky zúčastněných společností byly sestaveny jako řádné účetní
závěrky ke dni, který předchází rozhodnému dni fúze, tj. k 31. prosinci 2021. Konečná
účetní závěrka všech zúčastněných společností na fúzi byla ověřena auditorem BETA
Audit spol. s r.o., Palackého třída 159, Brno, č. osv. Komory auditorů České republiky
222. Konečné závěrky zanikající společnosti 1, zanikající společnosti 2, zanikající
společnosti 3 i zanikající společnosti 4 byly ověřeny auditorem dne 22.03.2022. Konečná
závěrka nástupnické společnosti byla ověřena auditorem dne 21.04.2022. ---------------------

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti byla sestavena k rozhodnému dni fúze, tj.
k 01.01.2022 a je ověřena auditorem BETA Audit spol. s r.o., Palackého třída 159, Brno,
č. osv. Komory auditorů České republiky 222 dne 21.04.2022 dle ustanovení § 12 odst. 2
zákona o přeměnách.  -----------------------------------------------------------------------------------

14. INFORMACE O PŘEMĚNĚ A ZVEŘEJNĚNÍ PROJEKTU -------------------------

Jednatelé a členové představenstva zúčastněných společností bez zbytečného odkladu po
vypracování Projektu:  ----------------------------------------------------------------------------------

- uloží do sbírky listin obchodního rejstříku tento Projekt, a to alespoň jeden (1) měsíc
přede dnem, kdy má být fúze schválena způsobem stanoveným zákonem o přeměnách,

- zveřejní oznámení o uložení tohoto Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku, a to
alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být fúze schválena způsobem stanoveným
zákonem o přeměnách, ------------------------------------------------------------------------------

- uveřejní projekt na internetových stránkách nástupnické společnosti. ----------------------

Předběžné oznámení o procesu fúze a zápisu fúze sloučením bylo všemi zúčastněnými
společnostmi doručeno příslušnému správci daně ve dnech 05.04. a 06.04.2022. V případě
všech zanikajících společností nedochází k převzetí žádných daňových rezerv či
opravných položek, vyměřené daňové ztráty či jiných položek odčitatelných od základu
daně blíže specifikovaných § 23c, odst. 8 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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15. ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ O PŘEZKOUMÁNÍ FÚZE ZNALCEM  ------------------

Zpráva o přeměně dle ust. § 24 a násl. zákona o přeměnách se nepořizuje, neboť
společníci zanikajících společností i akcionáři nástupnické společnosti s tím projevili
souhlas a dále také z důvodu toho, že zanikající společnosti fúzují se svým jediným
společníkem ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona o přeměnách. Přezkoumání projektu
vnitrostátní fúze znalcem dle ust. § 112 zákona o přeměnách se nevyžaduje.  ----------------

Zpracování znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi dle ust. § 113 zákona o přeměnách se
nevyžaduje.  -----------------------------------------------------------------------------------------------

16. PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTÍ -------------------------------------------------------------

V souvislosti s provedením fúze bude dodržen požadavek ustanovení § 5a odst. 1 zákona
o přeměnách, nedojde ke ztrátě nástupnické společnosti, že by při jejím uhrazení z
disponibilních zdrojů neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu,
což vyplývá i ze zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. ------------------------------------

Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou v likvidaci a není proti nim vedeno
insolvenční ani trestní řízení, a dále že nejsou příjemcem investiční pobídky ve smyslu §
6a odst. 10 zákona číslo 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších
předpisů. Dále zúčastněné společnosti prohlašují, že zanikající společnosti nejsou
příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona
číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Nástupnická společnost prohlašuje, že je příjemcem veřejné podpory, dotace nebo
návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, což bylo oznámeno Ministerstvu zdravotnictví
České republiky dopisem členů představenstva nástupnické společnosti ze dne
04.04.2022, který byl doručen dne 06.04.2022 prostřednictvím datové schránky. Proces
fúze byl dále oznámen datovou schránkou dne 06.04.2022 Městu Broumov, které na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 26.09.2018, poskytlo
nástupnické společnosti dotaci na provoz ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.  --

Nástupnická společnost jako jediný společník zanikající společnosti 1, zanikající
společnosti 2, zanikající společnosti 3 a zanikající společnosti 4 se vzdává práva na
doručení všech dokumentů při fúzi.  -----------------------------------------------------------------

17. SCHVÁLENÍ PROJEKTU ---------------------------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že nástupnická společnost je jediným společníkem zanikající
společnosti 1, zanikající společnosti 2, zanikající společnosti 3 i zanikající společnosti 4,
nevyžaduje se schválení fúze valnou hromadou nástupnické společnosti a jediným
společníkem zanikající společnosti 1, zanikající společnosti 2, zanikající společnosti 3, ani
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zanikající společnosti 4. Tento projekt fúze byl vyhotoven zúčastněnými společnostmi ve
formě notářského zápisu dle ustanovení § 15 odst. 4 písm. a) zákona o přeměnách. --------

18. PRÁVNÍ ÚČINKY FÚZE ---------------------------------------------------------------------

Právní účinky fúze nastanou dle ustanovení § 59 zákona o přeměnách dnem zápisu fúze
do příslušného obchodního rejstříku.  ----------------------------------------------------------------

***

Já, notářka, prohlašuji ve smyslu ustanovení § 23a odst. 3 zákona o přeměnách, že
tento Projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými
právními jednáními osob zúčastněných na přeměně, tj. společnosti Mediclinic a.s.,
společnosti MUDr. Ivana Alferiová s.r.o., společnosti TOMPRAKTIK s.r.o.,
společnosti MUDr. Věra Zrzavá s.r.o. a společnosti MUDr. Schrötterová-pediatrie,
Ostrovského s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------

***

Já, notářka, v souladu s § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, dále prohlašuji, že byly splněny všechny
předpoklady pro sepis tohoto notářského zápisu, jehož obsahem je projekt fúze
sloučením s tím, že: -------------------------------------------------------------------------------
a) právní jednání je v souladu právními předpisy a případně s dalšími dokumenty,
se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis; -----------------
b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro
zápis do veřejného rejstříku; --------------------------------------------------------------------
c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do
veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, a toto splnění mi bylo doloženo. ---------

***

O tom byl sepsán tento notářský zápis, zástupce účastníků pan Mgr. Petr Šívara prohlásil,
že si notářský zápis přečetl a že jej schvaluje.  -------------------------------------------------------

Mgr. Petr Šívara, v.r.
Mgr. Petr Šívara, v.r.
Mgr. Petr Šívara, v.r.
Mgr. Petr Šívara, v.r.
Mgr. Petr Šívara, v.r.

opis otisku úředního razítka notářky:
JUDr. Andrea Štěpánová, MBA, notářka v Brně, malý státní znak ČR, - 2 -, L.S.
JUDr. Andrea Štěpánová, MBA, notářka, v.r.
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 05.05.2022 pod číslem NZ 201/2022.

Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují

s přílohami notářského zápisu.

Stejnopis byl vyhotoven dne 05.05.2022
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