
SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU 

Níže uvedené strany: 

EnergoGas Invest s.r.o. 

IČO: 031 55 111 

se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 40506 

zastoupená: Jakubem Vyskočilem, jednatelem, na základě plné moci udělené v souladu s § 164 odst. 2, 

větou třetí, občanského zákoníku oběma jednateli převodce dne 9. 7. 2019 

na straně jedné (dále jen jako „převodce“) 

a 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

IČO: 250 13 891 

se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111 

doručovací adresa Jateční 426/69, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 945 

zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., členem představenstva a výkonným ředitelem 

společnosti, pověřeným k jednání na základě usnesení představenstva č. 38/2019 

na straně druhé (dále jen „nabyvatel“) 

uzavírají v souladu s § 207 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), tuto smlouvu o převodu podílu: 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Převodce prohlašuje, že je vlastníkem základního podílu č. 2 ve společnosti Plnící stanice 

CNG Předlice s.r.o., IČO: 031 00 073, se sídlem Revoluční 3088/26, Ústí nad Labem-

centrum, 400 01 Ústí nad Labem, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí 

nad Labem pod sp. zn. C 34300 (dále jen „společnost“), který představuje účast převodce 

ve společnosti ve výši 50 % a je tvořen vkladem ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun 

českých) (dále jen „podíl“). 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek převodce převést na nabyvatele podíl, který nabyvatel 

tímto přijímá a zavazuje se za něj zaplatit úplatu v dále sjednané výši. 

2. Prohlášení, souhlas a žádost nabyvatele 

2.1. Nabyvatel tímto výslovně prohlašuje, že jako stávající společník společnosti je již vázán spo-

lečenskou smlouvou společnosti ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

2.2. Nabyvatel tímto dává svůj souhlas s tím, aby byl zapsán v obchodním rejstříku v rámci zápisu 

společnosti jako její jediný společník. 

2.3. Nabyvatel tímto žádá jednatele společnosti, aby rozhodl v souladu s článkem 8 odst. 4 společen-

ské smlouvy společnosti o spojení podílu převáděného podle této smlouvy s obchodním podí-

lem na společnosti, který již je ve vlastnictví nabyvatele. 



3. Úplata za převod a platební podmínky 

3.1. Převod podílu podle této smlouvy je úplatný. Nabyvatel se zavazuje zaplatit převodci cenu 

převáděného podílu způsobem a ve výši určené v dohodě o obchodních podmínkám uzavřené 

před podpisem této smlouvy. 

4. Ujednání společná a závěrečná 

4.1. Tato smlouva nabývá platnosti a je uzavřena dnem podpisu oběma stranami.  

4.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. Toto uve-

řejnění zajistí nabyvatel nejpozději následující den po uzavření této smlouvy. Při prodlení 

nabyvatele je uveřejnění oprávněn zajistit také převodce. 

4.3. Převod převáděného podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu 

podílu s úředně ověřenými podpisy. 

4.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny a 

postupně číslovány. 

4.5. Veškeré písemnosti s touto smlouvou související budou doručovány v českém jazyce na 

adresu smluvních stran v této smlouvě uvedenou, pokud smluvní strana, které je doručováno, 

prokazatelně písemně nesdělila odesílateli adresu jinou. Za adresu způsobilou k doručování se 

pokládá vždy také adresa sídla dle obchodního rejstříku. 

4.6. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních jejích 

ujednání. Smluvní strany se pro tento případ zavazují poskytnout si vzájemnou bezvýhrad-

nou součinnost k uzavření dodatku k této smlouvě, kde bude její neplatná část nahrazena 

novým ujednáním, a to ve lhůtě jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane. Nové 

ujednání bude svým obsahem a účelem co nejbližší obsahu a účelu ujednání nahrazovaného. 

4.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž převodce a nabyvatel obdrží 

po jednom a z nich společnost obdrží po dvou. Společnost jedno vyhotovení této smlouvy 

užije pro účely zápisu převodu podílu do obchodního rejstříku. 

4.8. Podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny. 

[následuje podpisová strana] 



* * * 

V Praze dne 24. 7. 2019 V Praze dne 24. 7. 2019 

 

 

________________________ ________________________ 

EnergoGas Invest s.r.o. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

převodce  nabyvatel 

Jakub Vyskočil Ing. Libor Turek, Ph.D.  

jednatel, na základě plné moci člen představenstva a výkonný ředitel společnosti 


