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                    (N  201/2021) 

 

 

N  o  t  á  ř  s  k  ý        z  á  p  i  s  , 
 

sepsaný v kanceláři notářky JUDr. Moniky Kroulíkové, v Novém Strašecí, Vítězslava Hálka 

193, dne dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna (29. 11. 2021), JUDr. 

Monikou Kroulíkovou, notářkou se sídlem v Novém Strašecí.--------------------------------------- 

 

Účastníci:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  BEST, a.s., se sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, PSČ 331 51, IČ: 252 01 859, za niž 

právně jedná člen správní rady - Ing. Petra Kutnarová, nar. 09. 12. 1973, trvalým pobytem 

Praha 4, Kunratice, Mašatova 1707/10a, PSČ 148 00, jejíž totožnost byla notářce 

prokázána------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- jako osoba zúčastněná na přeměně (rozdělovaná společnost)---------------------------------- 

 

Ing. Petra Kutnarová prohlašuje, že ona sama i BEST, a.s., za niž jako člen správní rady 

v souladu s níže uvedeným výpisem z obchodního rejstříku ze dne 29. 11. 2021 samostatně 

právně jedná, jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém 

je tento notářský zápis.------------------------------------------------------------------------------------- 

Existence společnosti BEST, a.s., se sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, PSČ 331 51, IČ: 

252 01 859 byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem 

v Plzni, oddíl B, vložka č. 545 ze dne 29. 11. 2021, o němž Ing. Petra Kutnarová prohlásila, 

že vyjadřuje aktuální stav výpisu ke dni, v němž se pořizuje tento notářský zápis tj. ke dni 

dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna (29. 11. 2021) i aktuální údaje.----- 

Výpis z obchodního rejstříku společnosti BEST, a.s. tvoří přílohu č. 1 notářského zápisu.------- 

 

2.  DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem 

Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, IČ: 247 95 020, za niž právně jedná člen správní 

rady - Ing. Petra Kutnarová, nar. 09. 12. 1973, trvalým pobytem Praha 4, Kunratice, 

Mašatova 1707/10a, PSČ 148 00, jejíž totožnost byla notářce prokázána---------------------- 

- jako osoba zúčastněná na přeměně (nástupnická společnost)---------------------------------- 

 

Ing. Petra Kutnarová prohlašuje, že ona sama i DEKINVEST, investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s., za niž jako člen správní rady v souladu s níže uvedeným výpisem 

z obchodního rejstříku ze dne 29. 11. 2021 samostatně právně jedná, jsou způsobilí 

samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-------- 

Existence společnosti DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,  

IČ: 247 95 020 byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka č. 16856 ze dne 29. 11. 2021, o němž Ing. Petra Kutnarová 

prohlásila, že vyjadřuje aktuální stav výpisu ke dni, v němž se pořizuje tento notářský zápis tj. 

ke dni dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna (29. 11. 2021) i aktuální 

údaje.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výpis z obchodního rejstříku společnosti DEKINVEST, investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s. tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu.-------------------------------------- 
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I. 
 

 

BEST, a.s., se sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, PSČ 331 51, IČ: 252 01 859, za niž 

právně jedná člen správní rady - Ing. Petra Kutnarová, nar. 09. 12. 1973, trvalým pobytem 

Praha 4, Kunratice, Mašatova 1707/10a, PSČ 148 00 ------------------------------------------------- 

a--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha 

10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, IČ: 247 95 020, za niž právně jedná člen správní rady - 

Ing. Petra Kutnarová, nar. 09. 12. 1973, trvalým pobytem Praha 4, Kunratice, Mašatova 

1707/10a, PSČ 148 00 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

jako osoby zúčastněné na přeměně, přičemž BEST, a.s. je společností rozdělovanou                 

a DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je společností 

nástupnickou ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

vyhotovují formou notářského zápisu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, v platném znění, tento:------------------------------------------- 

 

---------------------Projekt rozdělení odštěpením sloučením------------------------- 
BEST, a.s., IČ: 252 01 859, sídlem Rybnice 148, okres Plzeň – sever, PSČ 331 51, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 545-------------------- 

a 

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem 

Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, IČ 247 95 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16856----------------------------------------------------- 

 

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

znění dále zván jen „zákon o přeměnách“)-------------------------------------------------------------- 

 

1.  Identifikace zúčastněných společností -------------------------------------------------------- 

(§ 250 odst. 1, písmeno a) zákona o přeměnách)----------------------------------------------- 

1.1. Zúčastněné společnosti--------------------------------------------------------------------------- 

1.1.1. DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem 

Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, IČ 247 95 020, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16856, právní forma: akciová 

společnost, jejíž základní kapitál ve výši 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun 

českých) je zcela splacen, jako nástupnická společnost. Nástupnická společnost 

jedná při vyhotovení tohoto projektu na účet svého podfondu DEKINVEST podfond 

Alfa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.2. BEST, a.s., IČ: 252 01 859, sídlem Rybnice 148, okres Plzeň – sever, PSČ 331 51, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 

545, právní forma: akciová společnost, jejíž základní kapitál ve výši 400.000.000,-Kč 

(slovy čtyři sta milionů korun českých) je zcela splacen, jako rozdělovaná společnost 
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vyhotovují projekt rozdělení odštěpením části jmění rozdělované společnosti 

sloučením s  nástupnickou společností dle příslušných ustanovení zákona o 

přeměnách, přičemž nástupnická společnost je jediným akcionářem rozdělované 

společnosti. V souladu s § 290 zákona o přeměnách tento projekt neobsahuje údaje 

uvedené v § 250 písm. b), c) a f) a v § 290 odst. 1 písm. a) až c) a f).---------------------- 

1.2. Rozdělovaná společnost BEST, a.s. má právní formu akciové společnosti, její základní 

kapitál je zcela splacen.---------------------------------------------------------------------------- 

Nástupnická společnost DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním 

kapitálem, a.s. je ke dni vyhotovení tohoto projektu jediným akcionářem rozdělované 

společnosti BEST, a.s.. Nástupnická společnost je vlastníkem 100 % akcií rozdělované 

společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 400.000.000,-Kč:-------------------------------- 

a) 34 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,-

Kč, číslo akcií 127-160----------------------------------------------------------------------- 

b) 58 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-

Kč, číslo akcií 001-055 a 161-163,--------------------------------------------------------- 

c) 16 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč, 

číslo akcií 056-066 a 164-168,-------------------------------------------------------------- 

d) 37 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč, 

číslo akcií 067-096 a 169-175,-------------------------------------------------------------- 

e) 30 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč, 

číslo akcií 097-126.--------------------------------------------------------------------------- 

Akcie rozdělované společnosti BEST, a.s. jsou zastaveny, nejsou k nim zřízena práva 

třetích osob. Základní kapitál rozdělované společnosti se v důsledku odštěpení 

sloučením nezmění, nedojde k jeho zvýšení ani snížení, nebude docházet k výměně, 

štěpení, změně druhu nebo formy akcií ani k výměně akcií vydaných jako cenné papíry 

za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně. Na zástavním právu 

k akciím rozdělované společnosti nedochází k žádné změně.-------------------------------- 

1.3. K výměně akcií rozdělované společnosti BEST, a.s. za akcie nástupnické 

společnosti nedochází, neboť nástupnická společnost je jediný akcionář 

rozdělované společnosti.------------------------------------------------------------------------- 

1.4. Základní kapitál nástupnické společnosti se v důsledku odštěpení sloučením 

nezmění, nedojde k jeho zvýšení ani snížení, nebude docházet k výměně, štěpení, 

změně druhu nebo formy akcií ani k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za 

zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně. Nástupnickou společností 

nebudou vydány nové akcie k výměně za akcie rozdělované společnosti. 

Z uvedených důvodů jmění rozdělované společnosti nemusí být oceněno posudkem 

znalce dle § 253 odst. 3 zákona o přeměnách.----------------------------------------------- 

1.5. V souladu s § 117 zákona o přeměnách, a se souhlasem všech akcionářů zúčastněných 

osob se nevyžaduje vypracování znaleckých zpráv o rozdělení dle § 297 a násl. 

zákona o přeměnách. ------------------------------------------------------------------------------ 

1.6 V souladu s § 27 písm. d) zákona o přeměnách, a se souhlasem všech akcionářů 

zúčastněných osob se se nevyžaduje vypracování zprávy o přeměně dle § 24 a násl. 

zákona o přeměnách. ------------------------------------------------------------------------------ 
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1.7. V souladu s § 15a zákona o přeměnách se nevyžaduje k přeměně souhlas žádného 

správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů 

Evropské unie. -------------------------------------------------------------------------------------- 

1.8. Zúčastněné společnosti, každá samostatně, prohlašují, že:----------------------------------- 

 Žádná z nich není v úpadku ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, u žádné z nich 

neprobíhá insolvenční řízení, žádná nevstoupila do likvidace (§ 4 a násl. zákona o 

přeměnách);----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Proti žádné z nich není vedeno trestní stíhání ani nevykonává trest uložený podle 

zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim (§ 16 

zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob);------------------------------ 

 Ze zahajovací rozvahy nástupnické společnosti nevyplývá ani nelze s ohledem na 

všechny okolnosti předpokládat, že celková ztráta nástupnické společnosti dosáhne 

následkem rozdělení odštěpením sloučením takové výše, že při jejím uhrazení 

z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního 

kapitálu (§ 5a zákona o přeměnách)------------------------------------------------------------- 

 Nástupnická společnost není příjemcem veřejné podpory, rozdělovaná společnost je 

příjemcem veřejné podpory, práva a povinnosti z veřejné podpory zůstávají 

v rozdělované společnosti, nepřecházejí, ani částečně, na nástupnickou společnost. 

S ohledem na to se nevyžaduje souhlas poskytovatele veřejné podpory s rozdělením (§ 

39a zákona o přeměnách). ------------------------------------------------------------------------ 

 K fúzi se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních 

zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (§ 15a zákona o 

přeměnách), zejména dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 

investičních fondech, v platném znění;---------------------------------------------------------- 

 Všichni akcionáři zúčastněných společností se stanoveným způsobem vzdali všech 

svých práv uvedených v § 7 a § 7a zákona o přeměnách, práva na přiznání doplatku 

dle § 70 odst. 3 zákona o přeměnách a udělili souhlas v případech vymezených v § 8 

zákona o přeměnách, a to způsobem uvedeným v § 9 zákona o přeměnách--------------- 

 Nebyl podán návrh na jmenování znalce pro rozdělení dle § 297 zákona o přeměnách, 

žádný z oprávněných o to ani nepožádal.------------------------------------------------------- 

 

2. Rozhodný den rozdělení ------------------------------------------------------------------------- 

(§ 250 odst. 1, písmeno d) zákona o přeměnách)----------------------------------------------- 

2.1. Rozhodným dnem odštěpení sloučením je 1. 1. 2021 (dále jen rozhodný den). Od 

tohoto dne se jednání rozdělované společností, která se týkají části jejího jmění, která 

má přejít na nástupnickou společnost, považují z účetního hlediska za jednání 

uskutečněná na účet nástupnické společnosti.-------------------------------------------------- 

2.2. Nástupnická společnost a rozdělovaná společnost sestavily k 31.12.2020, jakožto ke 

dni předcházejícímu rozhodný den, konečné účetní závěrky jako řádné účetní závěrky. 

Tyto závěrky byly u všech zúčastněných společností ověřeny auditorem.----------------- 

2.3. Nástupnická společnost sestavila pro účely rozdělení odštěpením sloučením 

k rozhodnému dni zahajovací rozvahu, která byla ověřena auditorem. Při sestavování 

zahajovací rozvahy nástupnická společnost vycházela ze své konečné účetní závěrky a 

z konečné účetní závěrky rozdělované společnosti. K zahajovací rozvaze je v souladu 



Strana pátá. 

 

 s § 11b zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých 

položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní 

závěrky té které osoby zúčastněné na přeměně nebo jak bylo s nimi naloženo.----------- 

2.4. Sestavení mezitímních účetních závěrek v souladu s § 11 odst. 2 zákona o přeměnách 

se nevyžaduje, protože k tomu všichni akcionáři zúčastněných společností udělili 

souhlas v souladu s § 11a odst. 2 zákona o přeměnách. -------------------------------------- 

2.5. Právní účinky rozdělení odštěpením sloučením dle tohoto projektu nastávají dnem 

zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku.--------------------------- 

3.  Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě 

opatření, jež jsou pro ně navrhována--------------------------------------------------------- 

(§ 250 odst. 1, písmeno e) zákona o přeměnách)----------------------------------------------- 

3.1. Rozdělovaná společnost nevydala dluhopisy, žádná práva nebudou vlastníkům 

dluhopisů nástupnickou společností poskytnuta, ani opatření navržena, a nejsou tedy 

v tomto projektu uvedena.------------------------------------------------------------------------- 

3.2. Nástupnická společnost vydala v roce 2018 dluhopisy. Postavení vlastníků dluhopisů a 

jejich práva se odštěpením sloučením nemění, žádná práva proto nebudou vlastníkům 

dluhopisů nástupnickou společností poskytnuta, ani opatření navržena, a nejsou tedy 

v tomto projektu uvedena.------------------------------------------------------------------------- 

 

4.  Všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných společností 

poskytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, správní rady nebo 

kontrolní komise, pokud se zřizuje, a znalci přezkoumávajícímu projekt 

odštěpení sloučením.------------------------------------------------------------------------------ 

(§ 250 odst. 1, písmeno g) zákona o přeměnách)----------------------------------------------- 

4.1. Žádná ze zúčastněných společností neposkytuje v souvislosti s rozdělení odštěpením 

sloučením žádné zvláštní výhody žádné osobě, tedy ani žádné osobě dle ustanovení § 

250 odst. 1, písmeno g) zákona o přeměnách. ------------------------------------------------- 

 

5. Údaje o tom, kteří zaměstnanci zanikající nebo rozdělované společnosti nebo 

družstva se stávají zaměstnanci nástupnické nebo nástupnických společností nebo 

družstev nebo zůstávají zaměstnanci rozdělované společnosti nebo družstva při 

odštěpení-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(§ 250 odst. 1, písmeno h) zákona o přeměnách)----------------------------------------------- 

5.1. Všichni zaměstnanci rozdělované společností zůstávají i nadále zaměstnanci 

rozdělované společností. Žádný ze zaměstnanců rozdělované společnosti se nestává 

zaměstnancem nástupnické společnosti--------------------------------------------------------- 

 

6.  Určení přecházejícího majetku a dluhů - Nemovitý majetek---------------------------- 

 (§ 250 odst. 1 písmeno i) zákona o přeměnách)------------------------------------------------ 

6.1. Odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti přechází na nástupnickou společnost 

je tvořena výlučně nemovitým majetkem. Součástí odštěpované části jmění nejsou 

žádné dluhy. Seznam nemovitého majetku rozdělované společnosti, který při odštěpení 

sloučením přechází na nástupnickou společnosti tvoří přílohu č. 1 tohoto projektu.----- 
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7. Změny zakladatelského právního jednání (stanov) nástupnické společnosti -------- 

(§250 odst. 1, písmeno j) zákona o přeměnách)------------------------------------------------ 

7.1. Zakladatelská právní jednání zúčastněných společností se nezmění.------------------------ 

 

8. Změny zakladatelského právního jednání (stanov) rozdělované společnosti -------- 

(§250 odst. 1, písmeno m) zákona o přeměnách)---------------------------------------------- 

8.1. Zakladatelská právní jednání zúčastněných společností se nezmění.------------------------ 

 

9. Údaj o vlivu rozdělení odštěpením sloučením na akcie dosavadních akcionářů 

nástupnické společnosti, zejména údaj o tom, že jejich akcie nepodléhají výměně, 

nebo údaj o tom, že se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich jmenovitá hodnota 

anebo se mění druh nebo forma nebo zda dojde k výměně akcií vydaných jako 

cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně, 

včetně pravidel postupu při jejich výměně nebo předložení k vyznačení změny 

jmenovité hodnoty, jež obsahují alespoň způsob a dobu pro předložení akcií 

nástupnické společnosti vydaných jako cenný papír.-------------------------------------- 

  (§ 290 odst. 1 písmeno d) zákona o přeměnách)----------------------------------------------- 

9.1. V důsledku rozdělení odštěpením sloučením nedojde ke změně základního 

kapitálu nástupnické společnosti a nedojde ani k žádným změnám ve vztahu ke 

stávajícím akciím nástupnické společnosti, tedy nedojde k jejich výměně, štěpení, 

zvýšení nebo snížení jejich jmenovité hodnoty nebo změně jejich druhu nebo formy 

ani k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované 

cenné papíry či obráceně. Rozdělení odštěpením sloučením nebude mít na akcie 

akcionářů žádný vliv, pravidla postupu při výměně akcií se nestanoví. ------------------- 

  

10. Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných 

papírů, nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi 

nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována---------------- 

 (§ 290 odst. 1 písmeno e) zákona o přeměnách)----------------------------------------------- 

10.1.  Žádná ze zúčastněných společností nevydala žádné účastnické cenné papíry ani 

zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. 

Žádná práva, popřípadě opatření, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům 

účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů se 

nestanoví.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nástupnické akciové společnosti má být 

obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové společnosti, 

s uvedením, že tato místa se neobsazují a budou obsazena až po zápisu rozdělení 

do obchodního rejstříku------------------------------------------------------------------------- 

 (§ 290 odst. 1 písmeno g) zákona o přeměnách)----------------------------------------------- 

11.1.  Nástupnická společnost nemá zřízenu dozorčí radu, tyto údaje se nestanoví.------------- 

  

12. Schválení rozdělení valnou hromadou-------------------------------------------------------- 

 (§ 306a zákona o přeměnách)--------------------------------------------------------------------- 
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12.1.  V souladu s § 306a zákona o přeměnách se nevyžaduje schválení rozdělení valnou 

hromadou. Akcionáři nástupnické společnosti, jejichž podíly představují alespoň 5 % 

základního kapitálu nástupnické společnosti před rozdělením, mají právo požadovat 

svolání valné hromady nástupnické společnosti za účelem schválení rozdělení do 1 

měsíce ode dne, v němž byly zveřejněny podle § 33a zákona o přeměnách údaje podle 

§ 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách.------------------------------------------------------ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Příloha č. 1 Projektu rozdělení – odštěpení sloučením 

 
 
(A) 

Nemovité věci v 

katastrální území:   

720917 Písek u Chlumce nad Cidlinou, 

  okrese: CZ0521 Hradec Králové, 

  obci:   570575 Písek, 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 

katastrální pracoviště Hradec Králové, 

na listu vlastnictví:  75    

      

Pozemky:      

Parcela Výměra[m2] Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

380/24 2376 orná půda       

398/16 1478 ostatní 

plocha 

dobývací 

prostor 

    

399/109 4279 ostatní 

plocha 

dobývací 

prostor 

    

399/114 630 ostatní 

plocha 

dobývací 

prostor 

    

399/162 1088 orná půda       

399/165 3588 orná půda       

399/167 4785 orná půda       

399/168 6222 orná půda       

399/172 130 orná půda       

 

(B) 

Nemovité věci v katastrální 

území:   

698032 Mohelnice, 

  okrese: CZ0715 Šumperk, 

  obci:   540471 Mohelnice, 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, 

Katastrální pracoviště Šumperk, 

na listu vlastnictví:  129    

      

Pozemky:      

Parcela Výměra[m

2] 

Druh 

pozemku              

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

2441/10 16 473 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 
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2441/124 91 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, obchod 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

2441/124 

2441/125 20 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

2441/125 

2441/148 233 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: 

Mohelnice, 

č.p. 1388, 

adminis. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

2441/148 

2441/166 74 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

2441/166 

2450/1 17 683 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

2450/2 2 945 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

2450/3 1 158 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

2450/4 292 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

2450/5 23 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

2450/6 64 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

2450/7 

148 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

2450/7 

2450/8 

37 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  

Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

2450/8 

2450/9 80 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

2450/9 

2450/10 2 000 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

2450/11 276 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

2450/12 217 
ostatní 

plocha  

manipulační 

plocha 
    

2450/13 144 
ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 
    

2450/14 248 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  

Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

2450/14 
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2451/1 4 576 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

2451/1 

2451/2 327 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

2451/2 

2452 335 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: 

Mohelnice, 

č.p. 401, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  2452 

 

 (C) 

Nemovité věci v katastrální 

území:   

725226 Polerady, 

  okrese: CZ0425 Most, 

  obci:   567353 Polerady 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Most 

na listu vlastnictví:  199    

      

Pozemky:      

Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

255/8 164 412 orná půda       

255/15 90 928 orná půda       

305/1 534 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

305/2 138 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

308/18 604 ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

    

311/2 11 314 ostatní 

plocha 

silnice     

313/2 38 313 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

313/12 925 zastavěná 

plocha 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: 

Polerady, 

č.p. 117, 

adminis. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:   

313/12 

313/15 32 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

tech.vyb 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:   

313/15 
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313/16 1 067 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:   

313/16 

313/18 1 417 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:   

313/18 

313/19 32 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:   

313/19 

313/25 1 571 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:   

313/25 

313/26 4 747 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

313/27 27 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

tech.vyb 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:   

313/27 

313/29 339 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:   

313/29 

313/30 282 ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

    

313/31 11 916 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

313/32 1 309 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:   

313/32 

439/1 224 201 orná půda       

 

(D) 

Nemovité věci v katastrální 

území:   

692751 Měcholupy u Žatce, 

  okrese: CZ0424 Louny, 

  obci:   566454 Měcholupy, 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Žatec, 

na listu vlastnictví:  247    
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Pozemky:      

Parcela Výměra[m2] Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

1390 9484 lesní 

pozemek 

     

1391 91974 lesní 

pozemek 

     

 

(E) 

Nemovité věci v 

katastrální území:   

688291 Lučice u Chlumce nad Cidlinou, 

  okrese: CZ0521 Hradec Králové, 

  obci:   570109 Chlumec nad Cidlinou, 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 

katastrální pracoviště Hradec Králové, 

na listu vlastnictví:  217    

 
Pozemky:      

Parcela Výměra[m2] Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

St.  225 1 456 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

225 

St.  226 49 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

226 

St.  227 18 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

227 

St.  228 17 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

tech.vyb 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

228 

St.  229 2 851 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

229 

St.  230 552 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: 

Lučice, č.p. 

87, jiná st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

230 

St.  232 1 854 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

232 

St.  233 1 435 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

233 
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St.  234 1 675 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

tech.vyb 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

234 

St.  240 22 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

tech.vyb 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

240 

St.  249 877 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

249 

St.  251 937 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

251 

636/9 22 822 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

636/16 14 487 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

636/17 5 315 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

636/18 3 212 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

636/21 1 548 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

636/24 5 633 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

636/26 1 339 orná půda       

636/27 865 orná půda       

636/28 231 orná půda       

636/29 2 571 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

636/30 279 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

636/31 4 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

815/7 19 ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

    

815/8 96 ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

    

815/9 5 ostatní 

plocha 

silnice     

815/10 2 ostatní 

plocha 

silnice     

1371/2 1 244 orná půda       

1374/2 538 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

1375 9 598 orná půda       

1376 165 orná půda       

1377 12 502 orná půda       
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1378 3 045 ostatní 

plocha 

silnice     

1380/4 10 271 orná půda       

1380/5 975 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

1380/6 417 orná půda       

1391 1 560 orná půda       

1392 1 328 orná půda       

1394 1 022 orná půda        

1395 127 
vodní 

plocha 

koryto 

vodního 

toku 

přirozené 

nebo 

upravené 

  

  

1421 1 
ostatní 

plocha 

jiná plocha 
  

  

 

(F) 

Nemovité věci v 

katastrální území:   

743895 Rybnice u Kaznějova, 

  okrese: CZ0325 Plzeň-sever, 

  obci:   559431 Rybnice, 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, 

katastrální pracoviště Kralovice 

na listu vlastnictví:  271    

      

Pozemky:      

Parcela Výměra[m2] Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

St.  191 1 793 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

191 

St.  192 223 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

192 

St.  204 1 655 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

204 

St.  205 523 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: 

Rybnice, 

č.p. 148, 

adminis. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

205 
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St.  210 560 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

210 

St.  215 1 375 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

215 

St.  217 33 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

217 

St.  219 88 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

219 

St.  330 1 632 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

330 

1751 175 lesní 

pozemek 

      

1752/1 16 072 ostatní 

plocha  

  jiná plocha    

1752/3 743 ostatní 

plocha 

  jiná plocha   

1760 57 lesní 

pozemek 

      

1762/4 7 970 ostatní 

plocha 

  manipulační 

plocha 

  

1762/5 469 trvalý 

travní 

porost 

      

1762/6 20 362 ostatní 

plocha  

  manipulační 

plocha 

  

1762/7 313 ostatní 

plocha 

  jiná plocha   

1762/8 306 trvalý 

travní 

porost 

      

1762/9 10 200 trvalý 

travní 

porost 

      

1762/11 6 699 ostatní 

plocha 

  manipulační 

plocha 

  

1762/12 454 trvalý 

travní 

porost 

      

1762/18 441 ostatní 

plocha 

  manipulační 

plocha 

  

1767/2 595 ostatní 

plocha 

  jiná plocha   
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1767/4 7 ostatní 

plocha 

  jiná plocha   

1767/5 3 589 ostatní 

plocha 

  manipulační 

plocha 

  

1822/4 26 ostatní 

plocha 

  ostatní 

komunikace 

  

1822/11 275 ostatní 

plocha 

  ostatní 

komunikace 

  

1827/2 140 ostatní 

plocha 

  manipulační 

plocha 

  

 

(G) 

Nemovité věci v 

katastrální území:   

608882 Božice, 

  okrese: CZ0647 Znojmo, 

  obci:   593826 Božice, 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Znojmo, 

na listu vlastnictví:  467    

      

Pozemky:      

Parcela Výměra[m2] Druh 

pozemku              

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

St.  385 31 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

prům.obj 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

385 

St.  386 2018 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

prům.obj 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

386 

St.  387 34 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

prům.obj 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

387 

St.  467 151 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Na pozemku 

stojí 

stavba:  

Božice, č.p. 

423, 

prům.obj 

  

3512/3 20945 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

3512/5 4570 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

Stavby:      

  Část obce, 

č. budovy 

Způsob 

využití 

Na parcele     

  Božice, 

č.p. 423 

prům.obj        
St.  467 
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(H) 

Nemovité věci v 

katastrální území:   

763489 Štěpánovice u Českých Budějovic, 

  okrese: CZ0311 České Budějovice, 

  obci:   545139 Štěpánovice, 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, 

katastrální pracoviště České Budějovice, 

na listu vlastnictví:  556    

      

Pozemky:      

Parcela Výměra[m2] Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

St.  371 2 058 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

371 

St.  372 19 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

tech.vyb 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

372 

St.  373 485 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

373 

St.  374 29 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

374 

St.  404 1 333 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

404 

St.  405 308 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

výroba 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

405 

St.  429 1 651 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: 

rozestav. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

429 

2659/9 45 349 ostatní 

plocha  

manipulační 

plocha 

    

2725/6 94 296 orná půda        

2725/27 1 306 ostatní 

plocha 

 

ostatní 

komunikace 

    

2725/36 8 orná půda       
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 (I) 

Nemovité věci v 

katastrální území:   

768685 Troubky nad Bečvou, 

  okrese: CZ0714 Přerov, 

  obci:   519651 Troubky, 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, 

katastrální pracoviště Přerov, 

na listu vlastnictví:  982    

      

Pozemky:      

Parcela Výměra[m2] Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

2779/2 17 ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

    

2779/3 41 ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 

    

2879 943 orná půda       

2880 2 orná půda       

2881 10521 orná půda       

2882 12461 orná půda       

2883 8415 orná půda       

2885 939 orná půda       

2886 8615 orná půda       

2887 5121 orná půda       

2888 11720 orná půda       

2889 8616 orná půda       

2990 4945 orná půda       

3020 5612 orná půda       

 

(J) 

Nemovité věci v katastrální 

území:   

702404 Nehvizdy, 

  okrese: CZ0209 Praha-východ, 

  obci:   538540 Nehvizdy, 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 

katastrální pracoviště Praha-východ, 

na listu vlastnictví:  1226    
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Pozemky:      

Parcela Výměra[m2] Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

St.  781 587 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: 

Nehvizdy, 

č.p. 697, 

adminis. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

781 

St.  782 20 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

adminis. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.: St.  

782 

326/165 29 418 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

 

(K) 

Nemovité věci v 

katastrální území:   

714534 Hrabová, 

  okrese: CZ0806 Ostrava-město, 

  obci:   554821 Ostrava 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 

katastrální pracoviště Ostrava 

na listu vlastnictví:  1248    

      

Pozemky:      

Parcela Výměra[m2] Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

1641/2 271 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

1641/5 23 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

1642/3 2 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

1656 209 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

zbořeniště     

1661/1 94 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

1661/1 

1661/2 397 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: 

Hrabová, 

č.p. 181, 

obč.vyb. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

1661/2 

1664 1931 ostatní 

plocha 

jiná plocha     
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1667/1 655 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

1667/1 

1667/2 151 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

1667/2 

1680 20 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, 

tech.vyb 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  1680 

1681/1 32534 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

1681/3 1432 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 
stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

1681/3 

1681/4 1181 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

1681/4 

1681/5 41 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

1681/6 157 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

1681/6 

1681/7 2027 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

  Součástí je 

stavba: bez 

čp/če, jiná 

st. 

Stavba stojí 

na pozemku 

p.č.:  

1681/7 

1681/8 28 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 
    

1681/9 45 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

1681/10 22 ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 

    

 

(L) 

Nemovité věci v 

katastrální území:   

721514 Lomnička u Plas, 

  okrese: CZ0325 Plzeň-sever, 

  obci:   559351 Plasy, 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, 

katastrální pracoviště Kralovice, 

na listu 

vlastnictví: 

 1463,    
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Pozemky      

Parcela Výměra[m2] Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

508/6 2313 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

 

(M) 

Nemovité věci v 

katastrální území:   

664553 Kaznějov, 

  okrese: CZ0325 Plzeň-sever, 

  obci:   559008 Kaznějov, 

zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném: 

Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, 

katastrální pracoviště Kralovice, 

na listu 

vlastnictví: 

 1641    

      

Pozemky:      

Parcela Výměra[m2] Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Součást Kde stojí 

1261/78 222 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

1261/79 1 013 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

1310/41 351 ostatní 

plocha 

jiná plocha     

1348/3 159 ostatní 

plocha 

jiná plocha     
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II. 
 

Vyjádření notáře podle § 70a notářského řádu  

o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu, který má být podkladem pro 

zápis do veřejného rejstříku 

 podle § 70 notářského řádu 

a § 23a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 

 

Na základě provedených zjištění, která jsou předpokladem pro sepsání notářského zápisu 

uvádím, prohlašuji, že:------------------------------------------------------------------------------------- 

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy, 

zejména se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve 

znění pozdějších předpisů, a případně dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání 

vyžaduje zvláštní právní předpis,------------------------------------------------------------------------- 

- toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky a formality stanovené zvláštním právním 

předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, s výjimkou požadavků, které mají být splněny až 

po sepsání notářského zápisu,----------------------------------------------------------------------------- 

- projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním osob  

zúčastněných na přeměně, tj. společnosti BEST, a.s. a společnosti DEKINVEST, investiční 

fond s proměnným základním kapitálem, a.s.----------------------------------------------------------- 

 

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky schválen.------------------------- 

 
                                                                                                                           BEST, a.s. 

                               Ing. Petra Kutnarová, v. r. 

 
                                                                  DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

                                                                  Ing. Petra Kutnarová, v. r.                                

 

JUDr. Monika Kroulíková, v. r.       

           n o t á ř k a                                                                           
 

 

    L. S.  
                                                                                   JUDr. Monika Kroulíková 
                                                                                                 notářka v Novém Strašecí 

    malý státní znak ČR 
    1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



















.

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s

notářským zápisem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

přílohami notářského zápisu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 29. 11. 2021 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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