
Smlouva 
o převodu obchodního podílu 

dle § 115 obch. zákoníku 

 

která byla dnešního dne, měsíce a roku uzavřena mezi níže uvedenými smluvními stranami. 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

obchodní společnost EUROSPOLEČNOSTI a.s. se sídlem Brno, náměstí Svobody 22, PSČ 

602 00, IČ 27718701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,                

oddíl B, vložka 4815, 

zastoupená panem XY, narozeným DD.MM.ROK, bytem xxxxxx, PSČ xxxx, na základě plné 

moci ze dne DD.MM.ROK 

jako převodce 

 
a 
 

pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

jako nabyvatel      

 

 

 
Článek II. 

Obchodní podíl 
 

Převodce je jediným společníkem obchodní společnosti XY s.r.o. se sídlem xxxxxxxxxxxxx 

PSČ xxxxx, IČ xxxxxxxxx zapsané v obchodním rejstříku vedeném xxxxxxxxxx, oddíl xx, 

vložka xxxxx.    

 

Základní kapitál společnosti činí 200.000,-- Kč, vklad převodce do základního kapitálu 

společnosti činí 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a k dnešnímu dni je tento 

vklad převodce v plné výši splacen. Obchodní podíl převodce činí sto procent. 
 

 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

 

Převodce převádí svůj obchodní podíl ve výše uvedené společnosti ve výši sto procent, 

odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 200.000,-- Kč se všemi právy                 

a povinnostmi společníka na nabyvatele a nabyvatel převáděný obchodní podíl kupuje a 

přijímá a současně přebírá všechna práva a povinnosti na místo převodce v rozsahu 

převáděného obchodního podílu. 

 
 
 

 



strana druhá 

 

Článek IV. 
Cena převáděného obchodního podílu 

 

Smluvní strany se dohodly, že cena za převod obchodního podílu činí 200.000,- Kč (slovy: 

dvě stě tisíc korun českých). Tato cena byla uhrazena nabyvatelem převodci v hotovosti před 

podpisem této smlouvy, což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

 

 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 

Převodce prohlašuje, že jím převáděný obchodní podíl není zatížen žádnými právy třetích 

osob, že není proti němu a zvláště na tento obchodní podíl veden výkon rozhodnutí nebo 

exekuce. 

 

V  případě, že budou v budoucnu uplatňovány nějaké nároky třetích osob, přejímá veškeré 

závazky k těmto nárokům bezvýhradně převodce. 

 

Nabyvatel prohlašuje, že tímto přistupuje k zakladatelské listině společnosti                                      

XY s.r.o. 

 

Účinky převodu tohoto obchodního podílu nastávají vůči společnosti XY s.r.o. dnem doručení 

této účinné smlouvy o převodu, a vůči ostatním subjektům dnem zápisu do obchodního 

rejstříku.   

 

 
V ……. dne DD.MM.ROK   
 
  

      

 

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

         EUROSPOLEČNOSTI a.s.                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                      xxxxxxxxxx                                 nabyvatel 

                        převodce            

                              

 
Doručeno jednateli společnosti XY s.r.o. dne DD.MM.ROK 
 

 

 

………………………….………. 

     xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel 

                 XY s.r.o.  

 

Příloha: plná moc ze dne DD.MM.ROK 
                                                                             


