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Firma DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl  B, vložka 3936 

Vážení obchodní partneři, 

tímto si Vás dovolujeme informovat, že za účelem zefektivnění organizační struktury, lepšího využívání lidských zdrojů, 

snížení provozních nákladů a optimalizace řídících procesů ve společnosti dojde s účinností od 1. ledna 2019 k fúzi 

sloučením společností: 

DTPV – Servisní, s.r.o. se sídlem Dolní 3137/100, Prostějov, 797 11, IČ: 29185262, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 64046 (zanikající společnost) 

a 

DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. se sídlem Dolní 3137/100, Prostějov, 796 01, IČ: 46962778, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3936 (nástupnická společnost). 

K datu účinnosti fúze, tj. k 31. prosinci 2018, dojde k zániku společnosti DTPV – Servisní, s.r.o. a k přechodu veškerých 

práv a povinností na nástupnickou společnost DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. Na nástupnickou organizaci přejde také 

veškerý majetek, pohledávky, závazky z obchodních a jiných vztahů, bankovní účty, záruky apod. Nástupnická společnost 

tedy převezme v celém rozsahu veškeré podnikatelské a obchodní aktivity zanikající společnosti. 

Vzhledem k výše uvedenému si Vás proto dovolujeme požádat, abyste počínaje dnem 1. ledna 2019 (rozhodný den 

fúze) zanesli do Vašich informačních systémů příslušné změny v identifikaci. Daňové doklady za uskutečněná zdanitelná 

plnění (vystavené po dni 1. ledna 2019) a veškeré další dokumenty (objednávky, smlouvy, ostatní obchodní 

korespondence atd.) směřujte již výhradně na nástupnickou společnost, s níže uvedenými identifikačními údaji: 

Fakturační údaje s platností od 1. ledna 2019: 

DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. 

Dolní 3137/100, Prostějov, 796 01 

IČ: 46962778 

DIČ: CZ46962778 

Bankovní spojení: 401701/0100 - účet vedený u Komerční banky 

 

V Prostějově dne 1. 10. 2018 

za DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.   za DTPV – Servisní, s.r.o. 

 

………………………………………     ……………………………………………… 

Ing. Dušan Kadlec, MBA     Lubomír Crhan  

předseda představenstva     jednatel   

 

 

 

………………………………………     …………………………………………… 

Ing. Marek Smolka, MBA      Ing. Luděk Růžička 

místopředseda představenstva    jednatel 

 


