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OBCHODNÍM PARTNERŮM 
spol. PLASTIME.CHEMI s.r.o. 
se sídlem Jablonec nad Nisou, U Přehrady 5206/63 
IČ: 018 98 566 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne 31.7.2017 
 
Věc:  OZNÁMENÍ o rozdělení společnosti PLASTIME.CHEMI s.r.o. 

o změnách vzniklých na základě PROJEKTU ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI 
 
 
Vážení obchodní partneři, 
 
oznamujeme vám, že zápisem změn do obchodního rejstříku byly dovršeny práce spojené se změnami 
ve struktuře naší společnosti dosud vystupující pod obchodní firmou ( názvem ) 
PLASTIME.CHEMI s.r.o. se sídlem Jablonec nad Nisou, U Přehrady 5206/63,  IČ 254 25 609 
 
Aktuálně již byly do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsány změny vzniklé 
v souvislosti s „Projektem rozdělení společnosti“ PLASTIME.CHEMI s.r.o. a vznikem nové společnosti 
odštěpením a navazujícími změnami týkajícími se změny obchodní firmy ( názvu ) společnosti. 
 
Ve smyslu schváleného Projektu a takto zapsaných změn byla podnikatelská činnost dosavadního subjektu 
rozdělena na dvě oblasti: 
 
1/  eloxování 
Pokračovatelem této podnikatelské činnosti je stávající společnost, která bude nově vystupovat pod jiným 
novým názvem ( firmou ) ACL Anodizing s.r.o. – viz níže uvedené obchodní údaje: 
 
ACL Anodizing s.r.o. (zde došlo ke změně firmy (názvu) z původního PLASTIME.CHEMI s.r.o. ) 
IČ:  254 25 609 – jedná se o id.číslo původní společnosti ) 
DIČ:  CZ25425609 
Sídlo:  U Přehrady 5206/63, Mšeno nad Nisou, 466 02  Jablonec nad Nisou 
Spol. je zapsána v obch. rejstříku u Kr. soudu v Ústí n.L. v odd. C, vložka 17685 
Bankovní spojení – číslo účtu:  253415458/0300 CZK, 253416119/0300 EUR 
 
2/  dodávky technologických zařízení 
Tuto podnikatelskou činnost bude dále vykonávat odštěpením nově vzniklá společnost, na kterou přešla 
projektem přeměny vymezená část obchodního jmění dosavadní spol. PLASTIME.CHEMI s.r.o. Tato nově vzniklá 
společnost je v tomto rozsahu nástupnickou společností, a bude vystupovat pod původní firmou ( názvem ) 
PLASTIME.CHEMI s.r.o. – viz níže uvedené obchodní údaje: 
 
PLASTIME.CHEMI s.r.o. ( nově vzniklá společnost si ponechala původní název ) 
IČ:  018 98 566 ( jedná se o nově přidělené id.číslo nové společnosti ) 
DIČ:  CZ01898566 
Sídlo:  U Přehrady 5206/63, Mšeno nad Nisou, 466 02 Jablonec nad Nisou 
Spol. je zapsána v obch. rejstříku u Kr. soudu v Ústí n.L. v odd. C, vložka 40024 
Bankovní spojení – číslo účtu:  280578228/0300 
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Vemte prosím uvedené změny na vědomí s tím, že se omlouváme za některé případné administrativní 
problémy, které vám mohou vzniknout ve vaší evidenci obchodních partnerů. 
 
Pokud se jedná o vlastní podnikatelskou činnost v obou oblastech, tj. v oblasti eloxování, a dále v oblasti 
dodávek technologických zařízení, byla v souvislosti s projektem přeměny přijata v rámci dosavadní společnosti 
taková organizační opatření, aby se tato změna žádným způsobem nedotkla plnění stávajících povinností 
z uzavřených smluvních vztahů. 
 
Garantem bezproblémové návaznosti smluvních vztahů je v případě společnosti ACL Anodizing s.r.o. 
(pokračovatele původního subjektu) jednatel a společník Ing. Oldřich Vránek, v případě odštěpením nově 
vzniklé společnosti PLASTIME.CHEMI s.r.o. je garantem jednatel a společník Jan Lábus. 
 
Pokud se jedná o případné vaše dotazy, případně některé nesrovnalosti týkající se administrativních změn, 
zejména z oblasti vystavování faktur, účtování apod., můžete kontaktovat ekonomický útvar – Ing. Jaroslava 
Flanderku, tel. spojení: 483 369 709, e-mailová adresa: jaroslav.flanderka@elox.cz. Současně vás žádáme, 
abyste při veškerých obchodních vztazích počínaje 1.8.2017 respektovali provedené změny ( včetně změny 
firmy u stávajícího subjektu), a aby tomu odpovídaly i příslušné obchodní listiny a faktury, které budete 
vystavovat či vůči těmto subjektům směrovat. 
 
Tolik zatím tato první informace s tím, že pro úplnost odkazujeme na příslušné údaje ve veřejně přístupném 
obchodním rejstříku. 
 
 
S pozdravem 
 Za PLASTIME.CHEMI s.r.o 
 
 Jan Lábus, jednatel 

 


