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Oznámení o sloučení 

společnosti BRISTOL a.s. a společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. 

se společností BRISTOL GROUP s.r.o. 
 

Toto oznámení je určeno všem obchodním partnerům, zaměstnancům, státním orgánům a dalším fyzickým 

nebo právnickým osobám spolupracujícím s některou ze společností skupiny BRISTOL GROUP s.r.o., 

BRISTOL a.s., OTAVA - PATRIA, a.s. 

Společnosti 
 

BRISTOL a.s. 

IČO: 49790749, DIČ: CZ699005629,  
sídlem Sadová 2026/19, 360 01 Karlovy Vary 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka B, oddíl 399 
 

OTAVA - PATRIA, a.s. 
IČO: 46882758, DIČ: CZ699005629,  

sídlem I.P. Pavlova 469/8, 360 01 Karlovy Vary 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka B, oddíl 291 
 

BRISTOL GROUP s.r.o. 

IČO: 64833321, DIČ: CZ64833321  
sídlem Sadová 2026/19, 360 01 Karlovy Vary 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka C, oddíl 7494 
 

oznamují,  
 

že s účinností ke dni 1.6.2019 zanikají společnost BRISTOL a.s. a OTAVA - PATRIA, a.s. bez likvidace 

a slučují se se společností BRISTOL GROUP s.r.o. 
 

S odkazem na § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev č. 125/2008 Sb. dochází s účinností 

k 1.6.2019 k zániku společnosti BRISTOL a.s. a společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. bez likvidace a k jejich 

výmazu z obchodního rejstříku. Jejich universálním právním nástupcem se s účinností ke dni 1.6.2019 stává 

společnost BRISTOL GROUP s.r.o., IČO: 64833321, DIČ: CZ64833321, sídlem Sadová 2026/19, 360 01 

Karlovy Vary. 
 

Veškeré jmění každé ze zanikajících akciových společností přechází ze zákona na jejich univerzálního 

právního nástupce - BRISTOL GROUP s.r.o. Přechodem jmění se rozumí, že na BRISTOL GROUP s.r.o. 

přecházejí s účinností od 1.6.2019 zejména práva a povinnosti z veškerých smluv, práva a povinnosti 

z veškerých zaměstnaneckých vztahů, vlastnické právo k veškerému majetku atd. 
 

Obchodní partneři společnosti BRISTOL a.s. nebo společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. se stávají s účinností 

od 1.6.2019 ze zákona obchodními partnery společnosti BRISTOL GROUP s.r.o., a to na základě svých 

dosavadních uzavřených smluv, bez toho, že by bylo třeba uzavírat ke smlouvám jakékoli dodatky apod. 
 

Klienti společností BRISTOL a.s. nebo OTAVA - PATRIA, a.s. se stávají s účinností od 1.6.2019 ze zákona 

klienty společnosti BRISTOL GROUP s.r.o. bez toho, že by bylo třeba měnit jakékoli jejich objednávky 

pobytů atd. 
 

Zaměstnanci společnosti BRISTOL a.s. nebo OTAVA - PATRIA, a.s. se stávají s účinností od 1.6.2019 ze 

zákona zaměstnanci společnosti BRISTOL GROUP s.r.o. bez toho, že by bylo třeba podepisovat dodatky 

k jakýmkoli zaměstnaneckým smlouvám apod. 

 

Fúze sloučením společností BRISTOL a.s. a OTAVA - PATRIA, a.s. se společností BRISTOL GROUP s.r.o. 

jako svým jediným akcionářem byla realizována s odkazem na § 61 zákona o přeměnách obchodních 

společností a družstev č. 125/2008 Sb., na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením datovaného dne 

15.4.2019, který byl proveden ve formě notářského zápisu a byl řádně založen do sbírky listin obchodního 

rejstříku při Krajském soudu v Plzni u každé ze shora uvedených společností. Právní účinky sloučení nastávají 

dnem zápisu sloučení do obchodního rejstříku, který bude proveden s účinností ke dni 1.6.2019. 
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Skupina BRISTOL GROUP s.r.o., BRISTOL a.s. a OTAVA - PATRIA, a.s. žádá své partnery, klienty, 

zaměstnance, aby ode dne 1.6.2019 vystavovali veškeré své faktury, smluvní návrhy, žádosti atd., výlučně na 

společnost 
 

BRISTOL GROUP s.r.o. 

IČO: 64833321, DIČ: CZ64833321,  

sídlem Sadová 2026/19, 360 01 Karlovy Vary. 

Dosavadní kontakty pro obchodní partnery nebo klienty ani dislokace jednotlivých pracovišť ani čísla 

bankovních účtů se nemění. 
 

Důležité kontakty společnosti BRISTOL GROUP s.r.o.: 

Doručovací adresa: BRISTOL GROUP s.r.o., Sadová 2026/19, 360 01, Karlovy Vary 

PaedDr. Oldřich Bokiš, vedoucí sekretariátu, tel.: +420 353 348 899, e-mail: management@bgkv.cz 

Ing. Marcela Heinicová, vedoucí ekonomického úseku, tel. +420 353 348 413, e-mail: m.heinicova@bgkv.cz 

Jana Tociková, vedoucí personálního úseku, tel. +420 353 348 560, j.tocikova@bgkv.cz 

 

V Karlových Varech, dne 20.05.2019 

 

Za BRISTOL a. s.  Za OTAVA – PATRIA, a.s. 

 

 

 

 

  

Marina Kocherova  Boris Kocherov 

předsedkyně představenstva a. s.  předseda představenstva a. s. 

 

 

  Za BRISTOL GROUP s.r.o. 

  

 

 

  

  Marina Kocherova 

  jednatelka 
 


