
PROJEKT PŘEVODU JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA 

podle § 339 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, 

ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „projekt”) 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

1.1 Účelem tohoto projektu je snížení nákladů uskutečněné prostřednictvím převodu 

jmění zanikající společnosti na přejímajícího společníka. 

 

1.2 Schválením projektu převodu jmění na společníka dojde k: 

1. zániku společnosti Psychologie Jana Němečková, s. r. o., přičemž paní Mgr. 

Jana Němečková se stane jejím právním nástupcem; zániku společnosti 

Psychologie Jana Němečková, s. r. o., předchází její zrušení bez likvidace, 

2. přechodu jmění společnosti Psychologie Jana Němečková, s. r. o., na paní Mgr. 

Janu Němečkovou. 

1.3 Záměrem zanikající společnosti a přejímajícího společníka je provést převod k 31. 

12. 2021 tak, aby se přejímající společník stal právním nástupcem od 1. 1. 2022. 

Článek II 

Identifikace zúčastněných subjektů 

Zanikající společnost 

Psychologie Jana Němečková, s. r. o. 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

se sídlem Elišky Přemyslovny 1325, 156 00 Praha 5 - Zbraslav 

IČ 07449631 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 

300503 

(dále jen „zanikající společnost”) 

 

Přejímající společník 

Mgr. Jana Němečková 

IČ 02548119 

narozena 18. května 1973 

se sídlem Mirovická 1116/29, 182 00 Praha 8 - Kobylisy 

umístění provozovny (ordinace) a korespondenční adresa: Elišky Přemyslovny 1325, 

156 00 Praha 5 - Zbraslav 

(dále jen „přejímající společník”) 

 

 

Článek III 

Naplnění podmínek pro převod jmění 



3.1 Přejímající společník čestně prohlašuje, že: 

1. je podnikatelem, 

2. není účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví, 

3. je jediným společníkem zanikající společnosti, přičemž podíl přejímajícího 

společníka na zanikající společnosti činí 100 % s výší vkladu 1,- Kč, 

4. má k dispozici účetní závěrky zanikající společnosti za poslední 3 účetní 

období. 

3.2 Z tohoto důvodu nemusí projekt obsahovat: 

a) rozhodný den převodu jmění, 

b) podrobná pravidla pro určení výše a splatnosti vypořádání poskytovaného 

ostatním společníkům zanikající společnosti, 

c) není sestavována zahajovací rozvaha a konečná účetní závěrka u přejímajícího 

společníka. 

Článek IV 

Údaje o vypracovaném projektu 

4.1 Tento projekt byl vypracován a podepsán: 

• - za zanikající společnost jednatelem paní Janou Němečkovou, 

• - za přejímajícího společníka paní Mgr. Janou Němečkovou. 

 

V Praze dne 23. 11. 2021 

 

 

………………………………….      …………………………………. 

zanikající společnost      přejímající společník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


