
 
 

 

 
 

Oznámení obchodním partnerům o fúzi společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. a přechodu 
jejího jmění na nástupnickou společnost MONETA Money Bank, a.s.  

 
 
 
Vážení obchodní partneři, 

 

rádi bychom Vám oznámili, že s účinností ke dni 1. ledna 2021 dojde k fúzi společností Wüstenrot hypoteční 

banka a.s. (jakožto zanikající společnosti) a MONETA Money Bank, a.s. (jakožto nástupnické společnosti), a 

to na základě projektu fúze sloučením, jehož znění je dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku.  

 

V důsledku tohoto sloučení dojde k zániku společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. a přechodu jejího jmění 

na nástupnickou společnost MONETA Money Bank, a.s., která se tak stane univerzálním právním nástupcem 

Wüstenrot hypoteční banky a.s. Fúze nebude mít žádný vliv na obsah smluvních vztahů uzavřených mezi 

Vámi a společností Wüstenrot hypoteční banka a.s., Vaším smluvním partnerem se po uskutečněné fúzi stane 

společnost MONETA Money Bank, a.s.  

 

Právní účinky fúze nastanou dne 1.1.2021. Zdvořile Vás proto žádáme, abyste od tohoto dne veškerou 

korespondenci adresovali na společnost MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 00 

Praha 4 – Michle, doručovací číslo: 140 28. 

 

Faktury zasílejte primárně elektronicky na e-mailovou adresu: faktury@moneta.cz nebo v listinné podobě na 

adresu MONETA Money Bank, a.s. s poznámkou „Fakturační oddělení“. 

 

Od 1.1.2021 (včetně) prosím uvádějte na všech fakturách i ostatních obchodních listinách nové identifikační 

údaje, které jsou následující: 

 

Obchodní firma:  MONETA Money Bank, a.s. 

Adresa sídla:   Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 – Michle, doručovací číslo: 140 28 

IČO:   25672720 

DIČ:   CZ699003117 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403. 

 

 

Výše uvedené údaje musí být použity na obchodních listinách a na daňových dokladech pro plnění 

uskutečněná od 1.1.2021 včetně. Pro plnění uskutečněná do 31.12.2020 včetně vystavujte daňové 

doklady se stávajícími identifikačními údaji. V případě nedodržení výše uvedeného postupu Vás 

budeme nuceni požádat o opravu obchodních listin a daňových dokladů, abychom předešli případným 

dotazům a výzvám se strany správce daně či dalších subjektů.  

 

 

V případě potřeby doplňujících informací se na nás neváhejte obrátit. 

 

S přátelským pozdravem, 

 

Lubomír Pech 

Senior manažer Nákupu 
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