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Tuto smlouvu o převodu podílu („Smlouva“) uzavírají ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), níže uvedeného 

dne, měsíce a roku  

SMLUVNÍ STRANY: 

RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČ: 49435612, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1090 („Převodce“)  

a  

[●] („Nabyvatel“)  

(Převodce a Nabyvatel společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany uzavřely dnešního dne Rámcovou smlouvu o transakci („Rámcová smlouva“), 

která upravuje podmínky spolupráce Smluvních stran v souvislosti s realizací Transakce popsané 

v Rámcové smlouvě a podmínky převodu Podílu;  

(B) Převodce je ke dni podpisu této Smlouvy výlučným vlastníkem 100 % podílu ve společnosti 

REBIOS, spol. s r.o., se sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČ: 28288904, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 58797 

(„Společnost“), který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu Společnosti ve 

výši 44.182.500 Kč (čtyřicet čtyři milionů jedno sto osmdesát dva tisíc pět set korun českých) 

(„Podíl“); 

(C) Převodce má zájem úplatně převést na Nabyvatele, resp. prodat Nabyvateli Podíl ve Společnosti 

a Nabyvatel má zájem Podíl od Převodce koupit a stát se společníkem Společnosti, to vše za 

podmínek uvedených v této Smlouvě a Rámcové smlouvě; 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

1. PŘEVOD PODÍLU 

1.1. Převodce touto Smlouvou úplatně převádí do výlučného vlastnictví Nabyvatele Podíl spolu se 

všemi právy a povinnostmi náležejícími k tomuto Podílu a zavazuje se umožnit Nabyvateli nabýt 

vlastnické právo k Podílu a poskytnout mu za tímto účelem nezbytnou součinnost. 

1.2. Smluvní strany potvrzují, že Kupní cena za Podíl, jak je tato specifikována v Rámcové smlouvě, 

byla Nabyvatelem řádně uhrazena před podpisem této Smlouvy. 

1.3. Nabyvatel prohlašuje, že přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti, je seznámen s jejím 

obsahem, jakož i s právy a povinnostmi pro Nabyvatele, jakožto společníka Společnosti, ze 

společenské smlouvy vyplývajícími. 

1.4. Prodávající prohlašuje, že převáděný Podíl podle této Smlouvy není zatížen žádnými právy třetích 

osob a Převodce není v převodu Podílu nijak omezen. 
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Vůči Společnosti 

je převod Podílu účinný doručením účinné Smlouvy s úředně ověřenými podpisy Smluvních stran 

Společnosti.  

2.2. Každá ze Smluvních stran nese své náklady vynaložené v souvislosti s přípravou, vyjednáváním, 

uzavřením a plněním této Smlouvy. Náklady na zápis změn do obchodního rejstříku nese 

Společnost. 

2.3. Tato Smlouva je závazná i pro právní nástupce Smluvních stran. 

2.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným, zdánlivým 

nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost 

ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních 

dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné, zdánlivé nebo neúčinné 

ustanovení ustanovením platným, vymahatelným, nikoli zdánlivým a účinným se stejným nebo 

obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu. 

2.5. Smluvní strany mají zájem docílit uzavření Transakce ve všech podstatných ohledech tak, jak je 

definována v Rámcové smlouvě; za tímto účelem se Smluvní strany dohodly, že tato Smlouva 

zaniká v případě, kdy dojde k zániku Rámcové smlouvy jinak než splněním. 

2.6. Tato Smlouva může zaniknout jinak než splněním pouze za podmínek stanovených v Rámcové 

smlouvě. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití všech nekogentních zákonných 

ustanovení, které by jinak mohly dát některé ze Smluvních stran právo ukončit tuto Smlouvu, 

zejména § 1977 až § 1980, § 2000, § 2002 a § 2003 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2.7. Tato Smlouva se řídí českým právem. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající z této 

Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou vyřešeny v soudním řízení u příslušného soudu v České 

republice. Smluvní strany sjednávají, že pro řešení veškerých sporů z této Smlouvy bude 

příslušný věcně a místě příslušný soud Společnosti v České republice. 

2.8. Jakékoli změny a dodatky této Smlouvy musí být učiněny písemně a podepsány oběma 

Smluvními stranami. 

2.9. Prodávající má povinnost tuto Smlouvu uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a to do tří (3) pracovních dnů od podpisu této 

Smlouvy, tak, aby tato Smlouva nabyla účinnosti. 

2.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý bude považován za 

originál. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise, jeden (1) stejnopis bude 

doručen Společnosti a jeden (1) stejnopis bude připojen k návrhu na zápis změn do obchodního 

rejstříku. 
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Smluvní strany tímto prohlašují, že rozumí a souhlasí s obsahem této Smlouvy a zavazují se k jejímu 

plnění. Smluvní strany také potvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné 

vůle prosté tísně. 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 

plnění, připojují své podpisy. 

/PODPISOVÁ STRANA / 

 

V ______________dne ____________   

Za Převodce, RESPONO, a.s.  Za Nabyvatele, [●]: 

   

   

[●]  [●] 

[●]  [●] 

 

 

Potvrzuji převzetí této účinné Smlouvy o převodu podílu ze dne [●] s úředně ověřenými podpisy 

Smluvních stran za společnost REBIOS, spol. s r.o.  

V ______________dne ____________ 

Za REBIOS, spol. s r.o.: 

 

 

[●] 

[●] 

 


