Toto vydání Obchodního věstníku obsahuje veškeré údaje uveřejněné a zveřejněné dne 16. března 2011 ve 12.00 hod. v Obchodním věstníku na portálu veřejné správy

OZNÁMENÍ / VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ / VÝZVA
Upozornění pro akcionáře a věřitele na jejich práva

Oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin

Společnosti: TEXIMPEX a.s., IČ: 25511718, se sídlem: Kroměříž, Kollárova 632,
PSČ 767 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2532, PRODES-Říčany a.s., IČ: 25628763, se sídlem: Praha 3,
Žižkov, Štítného 388/18, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5068, a I.D.C. Praha, a.s.,
IČ: 25725319, se sídlem: Praha 3, Štítného 388/18, PSČ 130 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5727,

Společnosti: TEXIMPEX a.s., IČ: 25511718, se sídlem: Kroměříž, Kollárova 632,
PSČ 767 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2532, PRODES-Říčany a.s., IČ: 25628763, se sídlem: Praha 3,
Žižkov, Štítného 388/18, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5068 a I.D.C. Praha, a.s.,
IČ: 25725319, se sídlem: Praha 3, Štítného 388/18, PSČ 130 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5727,

tímto v souvislosti s probíhající fúzí společnosti TEXIMPEX a.s. a společnosti
PRODES-Říčany a.s. sloučením se společností I.D.C. Praha, a.s.:

tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jako »zákon o přeměnách«),
oznamují, že všechny tyto společnosti v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) zákona
o přeměnách uložily do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně projekt fúze společnosti TEXIMPEX a.s. a společnosti
PRODES-Říčany a.s. sloučením se společností I.D.C. Praha, a.s.

1. upozorňují akcionáře těchto společností na jejich práva podle § 118
ve spojení s § 119 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jako »zákon o přeměnách«) a dále
2. upozorňují věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39 zákona o přeměnách
takto:
Upozorňují se akcionáři výše uvedených společností,
že projekt fúze společnosti TEXIMPEX a.s., IČ: 25511718, se sídlem: Kroměříž,
Kollárova 632, PSČ 767 01, a společnosti PRODES-Říčany a.s., IČ: 25628763, se
sídlem: Praha 3, Žižkov, Štítného 388/18, PSČ 130 00, sloučením se společností
I.D.C. Praha, a.s., IČ: 25725319, se sídlem: Praha 3, Štítného 388/18, PSČ 130 00,
spolu s: účetními závěrkami všech zúčastněných společností za poslední tři účetní
období, konečnými účetními závěrkami všech zúčastněných společností, zahajovací rozvahou nástupnické společnosti včetně všech zpráv auditora o jejich ověření, budou alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání valných hromad,
které mají rozhodnout o schválení fúze sloučením, uloženy v sídlech těchto společností k nahlédnutí pro akcionáře společností. Společnosti jsou povinny vydat
každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis
nebo výpis z těchto listin.
Upozorňují se věřitelé na následující:
1. Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců
ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytnost
jejich pohledávek. Marným uplynutím výše uvedené lhůty toto právo zaniká.
2. Nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh
a výši pohledávky.
3. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě
před zápisem fúze do obchodního rejstříku.
4. Zúčastněná obchodní společnost, která je příjemcem veřejných podpor z prostředků Evropské unie v jakékoliv podobě, je povinna nejpozději do dne zveřejnění projektu fúze oznámit zahájení přípravy fúze poskytovateli těchto veřejných
podpor.
5. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,
a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním
řízení,
b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze do obchodního rejstříku.
Vzhledem k tomu, že společnosti TEXIMPEX a.s., PRODES-Říčany a.s. ani společnost I.D.C. Praha, a.s., nevydaly vyměnitelné ani prioritní dluhopisy ani jiné cenné
papíry než akcie, se kterými by byla spojena zvláštní práva, není upozorňováno na
práva jejich majitelů.
365682-11/11

Představenstvo společnosti Software602 a.s., IČ: 63078236, se sídlem: Praha 4,
Hornokrčská 15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddílu B, vložce 3044 (dále jen »Společnost«), v souladu s ust. § 213a
odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby ve lhůtě do šedesáti dnů ode dne zveřejnění této výzvy předložili akcie Společnosti za účelem vyznačení nové
jmenovité hodnoty akcií po sníženízákladního kapitálu Společnosti sníženímjmenovité hodnoty akcií na základě rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti konané dne 29.6.2010. Vyznačování nové jmenovité hodnoty bude probíhat v sídle
Společnosti v pracovních dnech. S ohledem na skutečnost, že k vyznačení nižší
jmenovité hodnoty akcií je zapotřebí podpisu členů představenstva Společnosti,
žádáme akcionáře, aby si za účelem předložení akcií Společnosti k vyznačení nové
jmenovité hodnoty předem sjednali termín schůzky na tel. +420 222 011 215.
Představenstvo společnosti Software602 a.s.
365664-11/11

Společnost TEXIMPEX a.s. a společnost PRODES-Říčany a.s. dle § 61 odst. 1
zákona o přeměnách a v souladu s tímto projektem fúze zaniknou a jejich jmění
včetně všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na společnost
I.D.C. Praha, a.s., s tím, že rozhodným dnem pro fúzi je den 1.1.2011.
365681-11/11

Oznámení představenstva společnosti Česká mincovna a.s.
a představenstva společnosti ČM Trading, a.s.
o uložení projektu vnitrostátní fúze sloučením do sbírky listin
obchodního rejstříku a upozornění pro akcionáře a věřitele dle § 33 odst. 1
písm. b), § 34 až 39, § 118, § 119 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
Představenstvo společnosti ČM Trading, a.s., IČ: 28737016, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Přehrady 3204/61, PSČ 466 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2168 (dále jen
»ČM Trading«) a
představenstvo společnosti Česká mincovna a.s., IČ: 28707010, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Přehrady 3204/61, PSČ 466 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2055 (dále jen
»Česká Mincovna«);
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNÉHO
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma: Modřanská potrubní, a.s.
Sídlo: Praha 4, Komořanská 326/63, PSČ 143 14
IČ:
49240005
vyhlašuje výběrové řízení na dodávku 3 ks obráběcích strojů (svislý soustruh, vodorovný vyvrtávací stroj a CNC obráběcí centrum) s názvem:

»Dodávka obráběcích strojů a zařízení«
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat telefonicky nebo elektronicky na následujícím kontaktu:
Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Macková
E-mail:
jarmila.mackova@cty.cz
Tel.:
271 084 237
4. Adresa uvedená v bodě 1 je zároveň místem pro podání nabídky uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
5. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 18.4.2011 ve 12.00 hod.
6. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Vyhrazuje si právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení
důvodu kdykoliv, nejpozději do data uzavření smlouvy.
7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
365667-11/11

(ČM Trading a Česká Mincovna jsou dále též společně označovány jako »Zúčastněné společnosti«)
tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »Zákon
o přeměnách«):
1. Oznamují, že:
(a) zamýšlejí realizovat vnitrostátní fúzi Zúčastněných společností formou jejich
sloučení tak, aby došlo ke zrušení společnosti Česká mincovna bez likvidace, k jejímu zániku sloučením se společností ČM Trading a k přechodu jmění
společnosti Česká mincovna (včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů) na společnost ČM Trading jako společnost nástupnickou (dále jen
»Fúze«),
(b) v rámci přípravy Fúze byl v souladu s příslušnými požadavky právních
předpisů vypracován Projekt vnitrostátní fúze sloučením, který mj. obsahuje určení společnosti Česká mincovna jako společnosti zanikající a společnosti ČM Trading jako společnosti nástupnické (dále jen »Projekt«), který
byl před zveřejněním tohoto oznámení uložen
(i) do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka 2168,
(ii) do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka 2055.
2. Upozorňují akcionáře Zúčastněných společností, že každý akcionář Zúčastněné společnosti, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají druhé
Zúčastněné společnosti, jsou-li důležité z hlediska Fúze, a to ode dne zveřejnění
tohoto oznámení za podmínek podle § 34 Zákona o přeměnách.
3. Upozorňují akcionáře Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 118
písm. a) Zákona o přeměnách, že v souladu s ustanovením § 119 Zákona
o přeměnách, má každý akcionář příslušné Zúčastněné společnosti, který o to
požádá, právo nahlédnout v sídle příslušné Zúčastněné společnosti alespoň
1 měsíc přede dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení
Fúze, a to počínaje dnem tohoto oznámení v pracovních dnech vždy od 10 hod.
do 15 hod., do následujících dokumentů:

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, které probíhá
dle »Pravidel pro výběr dodavatelů platných v rámci
Operačního programu podnikání a inovace – OPPI«
Název zadavatele: ABX, společnost s ručením omezeným
Sídlo: 408 01 Rumburk 1, Žitná 1091/3
IČ: 44568703
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Roman Oujezký
Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa: Ing. Roman Oujezký,
tel.: 412 373 527, e-mail: roman.oujezky@abx.cz.
Název zakázky:

Ohraňovací lis

Název projektu:

POTENCIÁL_ABX

Popis předmětu zakázky: Nákup ohraňovacího lisu dle parametrů
Zadávací dokumentace tohoto výběrového řízení.
Datum vyhlášení zakázky: 16. 3. 2011 (datum zveřejnění v Obchodním věstníku)
Lhůta pro podání nabídky: 18. 4. 2011, 8.30 hodin
Místo pro podání nabídky: Nabídky budou přijímány pouze poštou, nebo zásilkovou
službou na adresu: ABX, spol. s r.o., Kostelní 1455, 407 47 Varnsdorf, k rukám
Ing. Romana Oujezkého.
Kde je uložena zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace včetně způsobu
hodnocení nabídek a kvalifikačních předpokladů uchazečů, bude zájemcům
zaslána e-mailem na telefonické, nebo e-mailové vyžádání kontaktní osobou,
Ing. Romanem Oujezkým, kontakty VIZ výše.

(a) Projekt,
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Zadavatel
Zadavatel, společnost BOTTLING PRINTING s.r.o., IČ: 25869078, sídlem
U Lomu 512/9, 795 01 Rýmařov, oznamuje zahájení výběrového řízení k zakázce na dodávku s názvem »Pořízení nových výrobních technologií ve společnosti
Bottling Printing« realizované v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace – Rozvoj.
Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka řezačky na barvicí pásky, převíjecího automatu s výsekem, značicího zařízení, aplikátoru etiket na zabalené pásky,
etikety a kartóny, balicího stroje, soustruhu 460 x 1500 + příslušenství,
vrtačko-frézky + příslušenství a univerzální invetor + příslušenství. Podrobná specifikace předmět jednotlivých částí zakázky je obsažena v zadávací
dokumentaci.
Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci obsahující vedle podrobné specifikace předmětu zakázky, zejména požadavky na kvalifikaci dodavatelů, hodnoticí kritéria, informace o způsobu zpracování nabídky a další informace je možno vyžádat
písemně (postačí i e-mailem) po celou dobu lhůty pro podání nabídek (pracovní doba 8.00–16.30 hod.) u osoby zastupující zadavatele na adrese:
GRANTIKA České spořitelny, a.s., Jakubské nám. 5, 602 00 Brno. Kontaktní
osobou pro toto výběrové řízení je: Ing. Monika Balabánová, tel.: 737 951 195,
e-mail: balabanova@grantikacs.com.
Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny osobě zastupující
zadavatele nejpozději 18. 4. 2011 do 10.00 hodin na adresu: GRANTIKA
České spořitelny, a.s., Jakubské nám. 5, 602 00 Brno. Bližší informace o formě
a obsahu nabídky viz zadávací dokumentace.

(b) účetní závěrky obou Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období,
jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní
závěrky právního předchůdce, měla-li Zúčastněná společnost právního
předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
(c) konečné účetní závěrky obou Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha ČM Trading jakožto nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich
ověření, pokud se vyžadují,
(d) posudek znalce pro ocenění jmění společnosti Česká mincovna jakožto
společnosti zanikající.
Představenstva Zúčastněných společností dále upozorňují své akcionáře, že
každý akcionář Zúčastněné společnosti má, na základě jím podané žádosti,
právo na bezodkladné a bezplatné vydání opisu nebo výpisu listin uvedených
pod písm. a) až c). Ostatní dokumenty a informace obecně předpokládané
ustanovením § 119 Zákona o přeměnách zde nejsou uvedeny, neboť Zúčastněné společnosti buď nemají povinnost je vytvářet, anebo se předpokládá, že
příslušní akcionáři se příslušných práv řádně vzdají nebo udělí příslušné řádné
souhlasy.
4. Upozorňují věřitele Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 118
písm. b) Zákona o přeměnách na jejich následující práva podle příslušných ustanovení Zákona o přeměnách (§ 35 až § 39):
(a) Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek,
mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze
zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím lhůty uvedené
v předchozí větě toto právo zaniká. V případě, že mezi věřitelem a příslušnou Zúčastněnou společností nedojde k dohodě o způsobu zajištění předmětné pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na
druh a výši pohledávky.
(b) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze podstatným způsobem sníží
dobytnost jeho pohledávky, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty
ještě před zápisem Fúze do obchodního rejstříku.
(c) Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,
(i) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
(ii) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo

Ostatní
Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI – program
Rozvoj a výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPPI.
Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, popř. výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
365666-11/11

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez
uvedení důvodu.
365636-11/11

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma: STYL, družstvo pro chemickou výrobu
Sídlo: Ohradní 65, 140 00 Praha 4
IČ:
00028134
Vyhlašuje výběrové řízení na dodávku komplexního informačního systému pro podporu řízení obchodu, služeb, ekonomiky a výroby a s tím spojených služeb. Zadavatel předpokládá řešení založené na technologicky vyspělé aplikaci, na ověřeném
způsobu implementace, kvalitním hardwarovém a systémovém prostředí, výkonné
SQL databázi a na profesionální podpoře.
Předpokládaná cena dodávky je 1.600.000 Kč.
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat osobně na následujícíchkontaktech:
PNO Consultants, s.r.o.
Adresa: Pobřežní 4/370, 186 00 Praha 8
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.
E-mail: Pavlina.Vancurova@pnoconsultants.com
Tel.: +420 739 046 289

(iii) jejichž pohledávky vzniknou až po dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

Zadávací dokumentace je předávána v listinné podobě oproti podpisu protokolu
o převzetí v pracovních dnech v čase od 9 do 11 a od 15 do 17 hodin.

(d) Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné vyměnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy či jiné účastnické cenné papíry než akcie ve smyslu
§ 37 odst. 1 Zákona o přeměnách, s nimiž by byla spojena zvláštní práva,
tudíž není osob, které by mohly uplatňovat práva uvedená v § 37 odst. 1
Zákona o přeměnách.

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů v pracovních
dnech v čase od 9 do 11 a od 15 do 17 hodin, přičemž rozhodující je datum přijetí
nabídky, nikoliv datum odeslání. Zadavatel stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné formě.

5. Toto oznámení neobsahuje bližší upozornění na ve smyslu § 118 písm. c)
Zákona o přeměnách, neboť o Fúzi budou rozhodovat valné hromady Zúčastněných společností, resp. jejich jediní akcionáři při výkonu působnosti valné
hromady, ani ve smyslu § 144 odst. 3 Zákona o přeměnách, neboť Projekt neobsahuje závazek k dobrovolnému odkupu ve smyslu § 144 Zákona o přeměnách.

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 17. 3. 2011, a končí dne 18. 4. 2011.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Představenstvo společnosti Česká mincovna a.s.
Představenstvo společnosti ČM Trading, a.s.
365674-11/11

365683-11/11

