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V Trutnově, 1. 12. 2015 

  

Věc: Oznámení o fúzi společnosti Dupeto s.r.o. a společnosti HUMLNET s.r.o. 

rádi bychom Vám tímto oznámili, že dne 1. prosince 2015 došlo k zápisu fúze splynutím společnosti Dupeto s.r.o., se sídlem 

Trutnov, Svažitá 165, PSČ 541 01, identifikační číslo 26146461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Hradci Králové oddíl C, vložka 21994, se společností HUMLNET s.r.o., se sídlem Trutnov, Žižkova 498, PSČ 541 01, identifikační 

číslo 27497771 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 22555. 

V důsledku uvedené fúze tak došlo, s účinností ode dne 1. prosince 2015, k zániku společnosti Dupeto s.r.o. a společnosti 

HUMLNET s.r.o., přičemž veškerá její jmění, včetně práv a povinností z občanskoprávních, obchodněprávních a pracovněprávních 

vztahů, přešlo na nástupnickou společnost HD internet s.r.o., se sídlem Trutnov, Křižíkova 65, PSČ 541 01, identifikační číslo 

04607821. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 36247. 

Společnost HD internet s.r.o. se tak stala universálním právním nástupcem zaniklé společnosti Dupeto s.r.o. a společnosti 

HUMLNET s.r.o.  

V souvislosti s uskutečněnou fúzí se žádným způsobem nemění postavení věřitelů, dlužníků, dodavatelů či zákazníků zaniklé 

společnosti Dupeto s.r.o. a společnosti HUMLNET s.r.o., jelikož tito jsou ze zákona ve stejném postavení vůči nástupnické 

společnosti HD internet s.r.o. To znamená, že veškeré smluvní vztahy, tj. veškeré platné a účinné smlouvy uzavřené společností 

Dupeto s.r.o. a společnosti HUMLNET s.r.o. zůstávají i nadále v platnosti, přičemž společnost HD internet s.r.o. vstupuje, jako 

důsledek fúze, ze zákona do těchto smluvních vztahů namísto zaniklé společnosti Dupeto s.r.o. a společnosti HUMLNET s.r.o. 

Společnost HD internet s.r.o. zároveň v zákonné lhůtě, v souladu s § 14 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v 

platném znění, ohlásila příslušnému živnostenskému odboru pokračování v živnostech svého právního předchůdce, společnosti 

Dupeto s.r.o. a HUMLNET s.r.o., a zároveň požádala o vydání nových živnostenských listů. 

Platební styk mezi Vámi a společností HD internet s.r.o. zůstává nezměněn. Veškeré své závazky prosím hraďte na bankovní účet 

dle dosavadních smluvních ujednání a vystavených faktur. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výše uvedeného prosím 

kontaktujte infolinku na tel. čísle +420 776 258 172, 777 719 280 nebo prostřednictvím e-mailu info@hdinternet.cz 

S pozdravem 

Jan Zeman, jednatel HD internet s.r.o. 

 


