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V Praze dne 30. listopadu 2020 

 

Informační dopis o přeměně společnosti SHERLOG Technology, a.s. 
formou rozdělení odštěpením sloučením se společností SHERLOG SE 

 

Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci, 

 Dovolujeme si Vás tímto informovat, že společnost SHERLOG Technology, a.s. aktuálně 
ukončila proces vnitro-skupinových změn započatých v loňském roce 2019 a v jejichž 
souvislosti dojde k rozdělení společnosti SHERLOG Technology, a.s. (dále jen „Rozdělovaná 
společnost“) s tím, že vyčleněná část jejího jmění přejde na společnost SHERLOG SE, se 
sídlem Praha 1, Nové Město, Štěpánská 650/23, PSČ 110 00 IČO: 068 62 357, sp. zn.: H 2097 
vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Nástupnická společnost“; dále jen jako 
„Rozdělení“).  

Oznámení o uložení projektu Rozdělení bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 18. 
listopadu 2020 a projekt Rozdělení byl založen do sbírky listin Městského soudu v Praze dne 
13. listopadu 2020. K zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, a 
tedy k účinnosti Rozdělení dojde ke dni 1. ledna 2021.  

V důsledku realizace Rozdělení na nástupnickou společnost SHERLOG SE přejde zejména: 

- Zákaznické smlouvy (zákaznický kmen) produktu SHERLOG TRACE – elektronická 
kniha jízd; 

- Zákaznické smlouvy (zákaznický kmen) produktu SHERLOG SECURITY – systém 
pokrádežového dohledávání odcizených vozidel; 

- Majetek, vybavení a know-how sloužící k zajištění poskytování služby produktů 
SHERLOG TRACE a SHERLOG SECURITY; 

- Zaměstnanci zajišťující poskytování služby produktů SHERLOG TRACE a SHERLOG 
SECURITY. 

Smlouvy se zákazníky na poskytování služby některého z výše uvedených produktů 
uzavírané po 1. lednu 2021 budou uzavírány společností SHERLOG SE jako 
poskytovatelem. 

Rozdělovaná společnost SHERLOG Technology, a.s. se od 1. ledna 2021 stává 
společností, která poskytuje servis nástupnické společnosti SHERLOG SE tak, aby tato 
nástupnická společnost mohla řádně a bezvadně poskytovat svým zákazníkům své služby, 
zejména pak službu SHERLOG TRACE a/nebo SHERLOG SECURITY, a to na stejné úrovni a ve 
stejné kvalitě jako rozdělovaná společnost. Současně Rozdělovaná společnost zůstává 
držitelem veškerých licencí, certifikací, osvědčení a kvalifikací nutných realizaci takové 
podpory poskytované Nástupnické společnosti. Tím bude plně zajištěna a zachována 
kontinuita a kvalita poskytovaných služeb. 

Pro vyloučení všech pochybností dále uvádíme, že veškeré existující dokumenty 
(zejména smlouvy), ve kterých je jako smluvní strana uvedena rozdělovaná společnost 
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SHERLOG Technology, a.s., a které jsou dle projektu Rozdělení součástí 
odštěpované části jmění, mohou zůstat bez jakýchkoliv změn či omezení v platnosti, neboť 
tyto dokumenty přejdou přímo na Nástupnickou společnost ze zákona. Není proto nutné 
uzavírat s nástupnickou společností SHERLOG SE smlouvy nové (nebo dodatky k jednotlivým 
smlouvám reflektujících nastalé změny). 

S ohledem na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat  

- Abyste shora popsané skutečnosti vzali na vědomí; 

- Abyste ve fakturačním a korespondenčním systému Vaší společnosti provedli 
příslušné změny ohledně identifikačních údajů nástupnické společnosti SHERLOG SE; 

A to tak, aby se předešlo případným komplikacím či nedorozuměním při vzájemné 
komunikaci, a to vše s účinností od 1. ledna 2021.   

 

Kontaktní a identifikační údaje nástupnické společnosti SHERLOG SE jsou následující:   

    

OBCHODNÍ FIRMA SHERLOG SE 

SÍDLO Praha 1, Nové Město, Štěpánská 650/23, PSČ 110 00 

IČO 06862357 

DIČ CZ 06862357 

SP. ZN. H 2097 vedená u Městského soudu v Praze 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 5021030607/5500 

  

 

 
Představenstvo SHERLOG Technology, a.s.    Představenstvo SHERLOG SE 
 
 
 
 

 
    
 


