SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU
AB insolvence v.o.s.
IČO: 247 38 115
se sídlem Praha, Na Poříčí 1046, PSČ 110 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 73447
jednající jako insolvenční správce dlužníka
2P Commercial Agency s.r.o.
IČO: 614 58 848, sídlo U Zvonařky 291/3, Praha 2,
PSČ 120 00 (dále jen „Dlužník“)
(dále jen „Převodce“)
a
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(dále jen „Nabyvatel“)
(Postupitel a Postupník jsou dále společně označováni také jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 207 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném (dále jen „ZOK“)
tuto smlouvu o převodu podílu (dále jen „Smlouva“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A.

Dlužník je výlučným vlastníkem podílu ve společnosti 2P Agency Group s.r.o., IČO: 281 44 911, se
sídlem U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00, Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
vedená u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 225512 (dále též jen „Společnost“),
s podílem na základním kapitálu ve výši 156.200.000,- Kč, tj. podílem ve výši 15620/16470 (dále též
jen „Podíl“). Převodce prohlašuje, že dle údajů obsažených v obchodním rejstříku je Podíl splacen
v celé výši.

B.

Smluvní strany si přejí převést Podíl z Převodce na Nabyvatele za podmínek sjednaných v této
Smlouvě.

C.

Na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 94 INS 22349/2016-A-24 ze dne 16. 11.
2016 bylo rozhodnuto o úpadku Dlužníka a Převodce byl ustanoven do funkce insolvenčního správce
Dlužníka. Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 94 INS 22349/2016-B-93 ze dne 14. 9.
2017 byla reorganizace Dlužníka přeměněna v konkurs. Na základě pokynu Specializovaného
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finančního úřadu, nábř. Kpt. Jaroiše 1000/7,170 00, Praha 7 byl Převodci udělen souhlas s prodejem
Podílu mimo dražbu.
SE STRANY DOHODLY TAKTO:

1.

PŘEVOD PODÍLU

1.1.

Převodce touto Smlouvou a za podmínek v ní uvedených převádí Podíl na Nabyvatele.

1.2.

Nabyvatel Podíl přijímá a zároveň prohlašuje, že přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.

2.

ÚPLATA ZA PŘEVOD PODÍLU

2.1.

Úplata, kterou Nabyvatel uhradil Převodci za převod Podílu před podpisem této Smlouvy, činí:
_________________Kč (slovy: __________________________________________ korun českých)
(dále jen „Úplata”).

3.

PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ PŘEVODCE
Převodce prohlašuje Nabyvateli a ujišťuje jej, že:
a) je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít;
b) uzavřením a plněním této Smlouvy neporuší žádnou svou zákonnou nebo smluvně
převzatou povinnost.

4.

PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ NABYVATELE
Nabyvatel prohlašuje Převodci a ujišťuje jej, že:
a) uzavřením a plněním této Smlouvy neporuší žádnou svou zákonnou nebo smluvně
převzatou povinnost;
b) je plně obeznámen se všemi skutečnostmi týkajícími se Společnosti a Podílu.

5.

DALŠÍ ZÁVAZKY STRAN
Převodce se zavazuje podat návrh na zápis změn u příslušného rejstříkového soudu do 5 dní od
uzavření této smlouvy.

6.

ODDĚLITELNOST
V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zavazují
se Strany bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým ujednáním, které bude mít
stejné nebo obdobné ekonomické účinky. Pokud k dohodě Stran o novém ujednání nedojde, řídí se
úprava práv a povinností Stran příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
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7.

ÚČINNOST SMLOUVY
Účinky převodu Podílu nastávají vůči třetím osobám uzavřením této Smlouvy, účinky vůči
Společnosti nastávají dnem doručení stejnopisu této Smlouvy Společnosti.

8.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.

Strany se dohodly, že tato Smlouva se řídí českým právním řádem.

8.2.

Veškeré změny a dodatky k této Smlouvě musí být učiněny po dohodě Stran a písemnou formou.

8.3.

Tato Smlouva byla vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu,
z nichž Stranám a Společnosti náleží po jednom vyhotovení a jeden stejnopis je vyhotoven pro
potřebu zápisu změny u příslušného rejstříkového soudu.

8.4.

Strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na
důkaz toho ji stvrzují svými podpisy.

V ……….. dne ………… 2019

V ……………. dne …………... 2019

__________________________

__________________________

Převodce

Nabyvatel
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