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V Praze, dne 1.5.2021 

 

Oznámení o fúzi sloučením obchodních společností  

Vážení obchodní partneři,  

tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností k 1.5.2021 došlo v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, k fúzi sloučením (dále 

jen „Fúze“), v důsledku které na společnost ProCrea Swiss IVF Center s.r.o., IČ: 288 71 260, se sídlem 

Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod sp. zn. C 150293, jakožto nástupnickou společnost (dále jen „Nástupnická společnost“), přešlo jmění 

zanikající společnosti IVF Zentren Prof. Zech - Pilsen s.r.o., IČ: 263 60 942, se sídlem Bedřicha Smetany 

167/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. 

zn. C 15324 a zanikající společnosti CELSUS PROPERTY s.r.o., IČ: 042 36 921, se sídlem Nádražní 762/32, 

Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 

244399. Rozhodným dnem Fúze je 1.1.2021 a Fúze byla zapsána do příslušného obchodního rejstříku, a nabyla 

tak účinnosti, ke dni 1.5.2021. Od 1. 5. 2021 tak vstoupila Nástupnická společnost do právního postavení obou 

zanikajících společností a v souvislosti s Fúzí došlo rovněž ke změně níže uvedených údajů, které nově zní: 

ProCrea Swiss IVF Center s.r.o. 

se sídlem: Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO: 288 71 260 

Datová schránka: twc79wb 

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou bankovní spojení, 

Pobočka Plzeň     Pobočka Praha 

79101006/2700 pro českou korunu a   1387870354/2700 pro českou korunu a 

79101022/2700 pro EUR    1387870362/2700 pro EUR 
 

telefonické kontakty, emailové adresy mimo účtárny, která se mění na uctarna.ivf@next-clinics.com) zůstávají 

beze změny. V rámci Fúze přecházejí veškerá práva a závazky obou zanikajících společností na Nástupnickou 

společnost. Na již uzavřených smlouvách se tedy nic nemění.  

Rovněž se nemění adresy provozoven obou našich klinik. 

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv 

stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi kteroukoliv ze zanikajících společností a Vámi však musí 

být od uvedeného data realizovány s použitím veškerých údajů Nástupnické společnosti.  

Zároveň Vás žádáme, aby na veškeré faktury vystavené na Nástupnickou společnost byla uvedena čísla 

objednávek, na základě kterých budeme rozlišovat, v jaké pobočce náklad vznikl.  

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název 

Nástupnické společnosti ProCrea Swiss IVF Center s.r.o., Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5. 

S pozdravem 

 

za ProCrea Swiss IVF Center s.r.o. 

MUDr. Ing. Kateřina Kotrčová PhD.  

jednatel 
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