
 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU 
 
Prague Business Companies s.r.o., 
Sídlo:  Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1046/8, PSČ 140  00, 
IČ:   24678767 
Zapsaná: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 165490 
Zástupce: Barbora Ročňová Bártová, jednatelka, 
(Dále jen „Převodce“) 
 
a 
 
Petr Novák, 
bytem Nuselská 1, Praha 4 - Nusle,  PSČ 140 00, 
r.č.: 111111/1111, 
(Dále jen „Nabyvatel“) 
 
uzavírají tuto smlouvu o převodu obchodního podílu ve smyslu ustanovení § 115 zákona 

č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“). 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Společnost Ready made společnost s.r.o., IČO: 11111111, se sídlem Praha 8 - Libeň, 

Novákových 970/41, PSČ 180 00, je společnost s ručením omezeným založená a existující v 

souladu s právním řádem České republiky, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 111111 (dále jen „Společnost“). 

1.2. Převodce prohlašuje, že je jediným společníkem Společnosti a jeho obchodní podíl ve 

Společnosti činí 100 % (slovy sto procent) a odpovídá mu vklad ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě 

stě tisíc korun českých). 

 

2. Předmět Smlouvy 

 

2.1. Převodce touto Smlouvou převádí na Nabyvatele svůj obchodní podíl ve Společnosti ve výši 

100% (slovy sto procent), odpovídající vkladu ve výši 200.000,- Kč  (slovy dvě stě tisíc korun 

českých) (dále jen „Obchodní podíl“). 

2.2. Nabyvatel převáděný Obchodní podíl přijímá a prohlašuje, že přistupuje k zakladatelské listině 

společnosti Ready made společnost s.r.o. 

 

3. Úplata 

 

3.1. Úplata za převod Obchodního podílu činí 222.900,- Kč (slovy dvě stě dvacet dva tisíc devět set 

korun českých). 

3.2. Nabyvatel uhradil úplatu za převod Obchodního podílu k rukám Převodce v hotovosti při podpisu 

této Smlouvy, což Převodce svým podpisem stvrzuje.  



   

 

 

 

 

 

 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.  

4.2. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že vzájemné závazky vyplývající z převodu Obchodního 

podílu dle této Smlouvy jsou zcela vypořádány a že dnem účinnosti této Smlouvy nabývá 

Nabyvatel 100%  obchodního podílu Převodce na Společnosti. 

4.3. Převodce prohlašuje, že Společnost nemá ke dni podpisu této Smlouvy žádné splatné závazky, 

žádné daňové nedoplatky, ani splatné dluhy vůči fyzickým a právnickým osobám, či státním 

orgánům. Převodce dále prohlašuje, že údaje obsažené v účetnictví Společnosti jsou správné 

a úplné, že jednatel Společnosti neuzavřel jejím jménem žádné jiné smlouvy než ty, které byly 

Nabyvateli předány, a že jménem Společnosti nebyly vystaveny žádné směnky. Pokud by se 

v budoucnu vyskytl jakýkoli dluh, splatný před datem podpisu této Smlouvy, o němž nebyl 

Nabyvatel před uzavřením této Smlouvy výslovně informován, zavazuje se jej uhradit Převodce. 

4.4. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným 

dodatkem uzavřeným mezi smluvními stranami.  

4.5. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České 

republiky. 

4.6. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1), 

jeden (1) stejnopis obdrží Společnost a jeden (1) je určen příslušnému rejstříkovému soudu.  

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu i 

právním důsledkům.  

V Praze dne 1.1.2014 

 

 

 

 

………………………………….                                          …………………………………      

              Převodce                                                                               Nabyvatel 

 
Potvrzuji tímto doručení této Smlouvy společnosti Ready made společnost s.r.o., IČ: 11111111, 
se sídlem Praha 8 - Libeň, Novákových 970/41, PSČ 180 00. 
 
V Praze dne 1.1.2014 
 
 
 
 
............................................. 
Petr Novák, jednatel 

 


