
                                                  SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU 
 
 
Hart & Partners, v.o.s. 
insolvenční správce dlužníka Petera Senkuliče, bytem Vyšehněvice 56, 533 41 Vyšehněvice 
sídlem Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5 – Smíchov 
IČ: 04680294  
(dále jen „Převodce“) 
 
a 
 
…………………………… 
…………………………… 
bytem/sídlem …………………………………….. 
……………..................... 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
(Převodce a Nabyvatel jsou dále jednotlivě označováni jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní 
strany“) 
 
se dohodli na uzavření následující smlouvy o převodu obchodního podílu. 
 
                                                                                 I. ÚVOD 
 

1. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 08.02.2017, č.j. KSPA 60 INS 
16976/2016-A-29, byl na majetek dlužníka Petera Senkuliče, r.č. 600701/7368, bytem Vyšehněvice 56, 533 41 
Vyšehněvice, prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven Hart & Partners, v.o.s., se sídlem 
Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 04680294. Informace o insolvenčním řízení jsou 
zveřejňovány v Insolvenčním rejstříku (www.justice.cz) pod sp. zn. KSPA 60 INS 16976/2016.  
 

2. Převodce, resp. insolvenční dlužník Peter Senkulič je společníkem a vlastníkem obchodního podílu ve 
společnosti CHEMPRES s.r.o., sídlem Bělohorská 454/3, 301 00 Plzeň – Severní Předměstí, IČ: 26362651. 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15460. (dále 
jen „Společnost“). 

      
3.  Převodcův obchodní podíl na Společnosti odpovídá peněžitému vkladu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc 

korun českých) a představuje obchodní podíl ve výši 100 % ve Společnosti (dále jen „Obchodní podíl“). 
 

4.   Obchodní podíl je převáděn na Nabyvatele na základě výsledku výběrového řízení, jehož vyhlašovatelem byl 
insolvenční správce dlužníka  Petera Senkuliče. 
 
                                                       II. PŘEVOD OBCHODNÍHO PODÍLU 
 

1.   Převodce tímto převádí Obchodní podíl na Nabyvatele a Nabyvatel tímto od Převodce Obchodní podíl nabývá. 
 

2.   Smluvní strany se dohodly, že Převod Obchodního podílu dle této Smlouvy nabývá účinnosti dnem účinnosti   
této Smlouvy.  

 
                                                           III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 

1. Převodce tímto prohlašuje a vůči Nabyvateli se zavazuje, že: 
(a) je oprávněn uzavřít Smlouvu za podmínek ve Smlouvě stanovených; 
(b) je jediným a výlučným vlastníkem Obchodního podílu a je oprávněn převést  
Obchodní podíl na Nabyvatele; 
(c) Obchodní podíl je prost jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních,  
předkupních a opčních práv;  



(d) veškeré vklady do základního kapitálu Společnosti odsouhlasené či požadované v  
souvislosti s Obchodním podílem byly řádně, v plném rozsahu a včas splaceny. 
 

2. Nabyvatel tímto prohlašuje a vůči Převodci se zavazuje, že je oprávněn Smlouvu uzavřít. 
 
                                                                      IV. KUPNÍ CENA 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Nabyvatel je povinen uhradit Převodci kupní cenu za převod Obchodního podílu 
na Nabyvatele, a to ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále jen „Kupní cena”).  
 

2. Nabyvatel se zavazuje uhradit Kupní cenu Převodci do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů po dni podpisu Smlouvy 
Smluvními stranami. Kupní cena bude Nabyvatelem uhrazena Převodci bezhotovostním převodem na bankovní 
účet majetkové podstaty č.ú. …………………/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republika and Slovakia, 
a.s. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání Kupní ceny ve prospěch bankovního účtu 
Převodce. 

  
                                                              V.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Jakékoli změny této Smlouvy mohou Smluvní strany provést jen písemným ujednáním podepsaným oběma  

Smluvními stranami. 
 

2. Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost. 
 

3. Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky. 
 

4. V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této Smlouvy jsou Smluvní 
strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se ho urovnat cestou jednání a na základě dohody a v případě, 
že se Smluvním stranám ani po vynaložení potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor jednáním nebo dohodou 
bude rozhodnut příslušným soudem České republiky.  

 

5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma Smluvními stranami. 
 

6.  Podpisy Smluvních stran budou úředně ověřeny. 
 
 
 
V ………………….., dne …….… 2019                                               V ………………….., dne …….… 2019  
 
 
 
Podpis: __________________                                                            Podpis : ___________________  
                     Převodce                                                                                                  Nabyvatel 


