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město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pemštej 

IČ: 00294136 

DIČ: CZ00294036 

zastoupené Ing. Karlem Pačiskou - starostou města

nem

a

David Hájek
r.č. 700924/3813 

trvale bytem Smrček 41 

592 62 Býšovec - Smrček

SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU 

OBCHODNÍHO PODÍLU
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ulrelTIo^ W20lfsVrU 'fhOdnK°.POdíl“ WálCjen ••Sn"°"Va“) by,a ^
, , ' na 0 °bd,odních společnostech a družstvech v platném znění

(dále jako „zákon o obchodních korporacích”) níže uvedeného dne 

smluvními stranami: měsíce a roku mezi těmito

město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IC:00294136 
DIČ: CZ00294036

zastoupené Ing. Karlem Pačiskou - starostou města 

(dále jako ,,převodce“)

i

David Hájek
r.č. 700924/3813 
trvale bytem Smrček 41 
592 62 Býšovec - Smrček

(dále jako ,,nabyvatel“)

dá" r0V"ÍŽ-*****°“Íjak0 >“ —"ebo společně

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Převodce je společníkem společnosti EDEN CENTRE, s.r.o. (dále jen „Společnost”) když v této

ve v^TooO Óoó1" » ta 7%'. "a ?* PřÍP“d4 Vklad d° Základ"íh<> k-PM« Společnosti 
- , ’ »který je k dnešnímu dm v celém rozsahu splacen. Převodce dále prohlašuje
je ,e”m“Lm P°dl,em SP°jena a a «-> Pod«

2. Rozhodnutím zastupitelstva města 

vysloven souhlas 

nabyvatele.

ze dne 25.06.2021 (Usnesení ě. 21-14-03-09 
s převodem obchodního podílu převodce ve Společnosti

- Příloha) byl 
ve výši 100% na

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Převodce touto...... . Sml°UV01' Převádí obch°tl"< podíl ve výši 100% ve Společnosti (dále jen obchodní
Kč á toTf— h’ ^ 0dP0Vldá Vk'adU d° 2ákladniho toPitól“ Společnosti ve výši 5 000 000 - 
Ke, a to vcetne všech prav a závazků, které „a tento obchodní podíl připadají.

2. Nabyvatel tento obchodní podíl ve výši ve výši 100% ve Společnosti do svého vlastnictví od 

převodce touto smlouvou přijímá, a to včetně všech práv a závazků, které na tento obchodní podíl 
připadají, a zavazuje se za nej převodci zaplatit dohodnutou kupní

cenu.
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3. Účastníci smlouvy sjednávají, že vlastnické právo k převáděnému obchodnímu podílu nabývá 

nabyvatel dnem uzavření této smlouvy. Strany prohlašují, že převodem obchodního podílu 

přecházejí na nabyvatele veškeré existující nároky převodce vůči Společnosti z titulu jeho účasti ve 

Společnosti jako společníka a nároky, které by se teprve v budoucnu objevily z téhož titulu, pokud 

nárok vznikl před podpisem této smlouvy, ať již byly či nebyly nároky uplatněny. Výše uvedené se 

vztahuje k převáděnému obchodnímu podílu a zahrnuje veškeré nevyplacené podíly 

veškeré požitky, které by mohl po společnosti požadovat jako společník do dne podpisu této 

smlouvy, přičemž i tyto nároky přecházejí na nabyvatele.

III. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Převod obchodního podílu je úplatný. Smluvní strany sjednávají cenu za převod obchodního podílu 

ve Společnosti na částku 1,- Kč.

2. Převodce svým podpisem potvrzuje, že kupní cena byla v plné výši ze strany nabyvatele uhrazena, 
a to v hotovosti.

IV. PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNOST STRAN

na zisku a

1.

1. Převodce prohlašuje a zaručuje nabyvateli, že obchodní podíl není zatížen žádnými právy třetích 

osob (zejména zástavním právem), nevážnou na něm žádné právní povinnosti, vyjma těch, které 

plynou z obecně závazných právních předpisů a společenské smlouvy Společnosti, a že převodce je 

oprávněn s tímto obchodním podílem volně disponovat.

2. Nabyvatel prohlašuje, že byl řádně seznámen s právním i faktickým stavem Společnosti, jakož 

i s ekonomickými podklady. Nabyvatel bere vědomí, že v rozsahu nabytého obchodního podílu 
vstupuje do všech práv a povinností, které z účasti na podnikání Společnosti vyplývají.

na

3. Nabyvatel prohlašuje ve smyslu ust. § 209 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
že je seznámen se zněním zakladatelské listiny Společnosti v aktuálním znění, a že k této přistupuje 
v jejím aktuálním znění.

V. PROHLÁŠENÍ PŘEVODCE O STAVU SPOLEČNOSTI

1. Převodce prohlašuje a nabyvatele ujišťuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

a) nebylo vydáno usnesení soudu nebo podána důvodná žádost o vyhlášení konkurzu, ani 
nebylo přijato usnesení o likvidaci Společnosti nebo o uzavření dohody s jejími věřiteli ani 
nebylo se Společností zahájeno exekuční řízení;

b) účetnictví a účetní dokumenty dokládají skutečný stav aktiv, pasiv a závazků Společnosti 
(včetně podmíněných a sporných závazků);

c) společnost není stranou v žádném soudním, správním ani arbitrážním řízení, jakož ani 
žádný státní nebo samosprávný úřad nevydal jakýkoliv rozsudek nebo rozhodnutí v její 
neprospěch;
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d) neexistuji zadně okolnosti, za nichž by Společnost mohla být povinna zaplatit odškodnění 

zaměstnancům, bývalým zaměstnancům nebo povinna znovu zaměstnat bývalé 

zaměstnance, a neexistují žádné jiné než předložené pracovní smlouvy;
e) neexistují žádné okolnosti, za nichž by Společnost mohla být povinna laplatit odškodnění 

z porusem povinnosti smluvním partnerům, bývalým smluvním partnerům, a neexistují 
zadně jiné než předložené obchodní smlouvy;

f) že veškeré dokumenty a další ústní či písemné informace navzájem předané nebo sdělené 

v souvislosti s uzavřením této Smlouvy jsou pravdivé, úplné, správné a nejsou v žádném 

podstatném ohledu zavádějící. Ode dne, kdy byly uvedené dokumenty a další informace

navzájem předány nebo sděleny, nedošlo k žádným podstatným změnám v záležitostech 
kterých se tyto informace týkají;

g) “Stj!V !°UladU S Právními předPisy řádně registrována u příslušných finančních a 

obdobných uradu, institucí a osob pověřených výběrem a správou daní a jiných zákonných
odvodu a poplatků, a náležitě uskutečnila veškerá podání vůči těmto úřadům. Neexistuje 

zadna nevypořádaná daňová nebo obdobná fiskální povinnost Společnosti ani žádná

o o nost, jez by mohla mít za následek vznik dodatečné nebo odpovědnostní fiskální 
povinnosti Společnosti;

2. Převodce odpovídá nabyvateli za vzniklou škodu pro případ, že se po uzavření této smlouvy 

převodu obchodního podílu na nabyvatele ukáží prohlášení převodce uvedená 

odstavci jako nepravdivá, nebo pokud se po uzavření této smlouvy projeví:

zavazky ci pohledávky Společnosti, o kterých nebyl nabyvatel informován a 

zjistit z dostupné účetní evidence Společnosti ani 
nabyvateli k nahlédnutí,

zatížení movitého Či nemovitého majetku Společnosti právy třetích osob 

nabyvatel informován, nebo které nemohl zjistit ani z dostupné evidence,’

c) závazky vyplývající z odpovědnosti Společnosti vůči orgánům státní správy 

právních předpisů,

d) že s obchodním podílem nejsou v plném rozsahu a bez omezení spojena práva společníka 

Společnosti stanovena obchodním zákoníkem, resp. zákonem o obchodních korporacích 

a společenskou smlouvou Společnosti, nebo že prodávající není oprávněn uzavřít tuto 

smlouvu neboje toto jeho oprávnění omezeno, případně vyjdou najevo jiné skutečnosti 
ktere braní rádnému nabytí obchodního podílu kupujícím, nebo pro které nebude možno 

uplatňovat prava společníka, činit změny v obchodním rejstříku, případně budou důvodem 

ke zrušení Společnosti soudem a její likvidaci.

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1 Sral“vní strany se zavazují si vzájemně sdělovat všechny dostupné informace a spolupracovat na 

všech jednáních a právních úkonech, jichž je pro dosažení účelu této smlouvy zapotřebí. Převodce 

se především zavazuje vydat nabyvateli veškeré dokumenty související 
Společnosti, případně na vyžádání nabyvatele další konkrétní obchodní dokumenty, podklady a 

informace o všech záležitostech Společnosti z doby přede dnem uzavření této smlouvy, budou-li
Převodci tyto podklady či informace k dispozici nebo pokud jejich existence vyplývá 
předpisů.

a po 

v předchozím

a)
ani je nemohl 

ze smluv předaných převodcem

b)
o kterých nebyl

za porušení

s obchodní činností

z právních
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smluvní strana zároveň ručitelem.

3. Strany si hradí své vzniklé náklady . 

náklady případných právních zástupců

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouvaje platná

hradí daněpodmínky, že dle právních předpisů “e^pHsTuW dmi"

V souvislosti s touto smlouvou 

’ Poradců, zprostředkovatelů
samy; toto platí zejména pro 

a ostatních zúčastněných osob.
4

VII.

1.
a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvn(nli

2.
jednal v souladů Sdemtóto sltňvTa^ebuIu jej ""“Í ^ ^

Pne úkony, které se „kážou by, „ezbymé pro dosažení *£££££*** "*"* ^ *

1 -- — v záhlaví tét0

možnosti prokázání doruéení, které umožňují prtvní l H'j"”0" adres“- B« ohledu „a jiné 

lato Smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje' bil*’'*akakohv pl'sem"ost. Jejíž doruěení 
doručena Smluvní strané „a adresu uvedenou v záhTavf7 “ s r™'™* “ dorU«no“. ^ 

Smluvní strana písemně oznámí druhé Smluvní straně Od °UVy "ebo na-Jmou adresu, kterou 

stranou bude mít stejné důsledky jako její doručení ke dn‘ 7 písemn0sti Smluvní
jako doporučená zásilka s doručenkou budou novnž • nutl prevzetí- Písemnosti zasílané 

doručením, v každém případě však nejpozději třetím drT"' 7 d°ručené JeJich skutečným

POkUd " PÍSemn0S' Vrá,ijak° PÚVm

4 rtr -7 - ^ ,a ,0
5. Pokud některé 

neplatným nebo 

(v maximálním

> nevynutitelným, PiatnoTa^iVzt^tétoSml1”15 ^

* ;-m ^že

ustanovením, které se eo možná nejvíce blíží právtó J,* ? a”°Venl Pia,n*m a vynutitelným 

nahrazeného ustanoveni. Tuto Smlouvu lze mění, a dani- 7”“ SmySl11 " hosP»dářskému úéelu
3 d°Pln0Vat P°“« Písemnou dohodou Smluvních

ena
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v Bystrici nad Pernštejnem dne 30.06.2021

za převodce:
/ ,

2 za nabyvatele:
V/Xth Ir

1h ■ -1- V
Ing kárel P v.

ciska7“ David Hájek

Doručeno společností EDEN CENTRE
PřídnI 405, 593 Ol Bystřice „ad PemStej„’em 

ic 293 66 313, DIČ CZ29366313

dne 30.06.2021

s.r.o.,

Ing. Tomáš Krejčí
jednatel společnosti EDEN CENTRE

7

s.r.o.

Příloha Výpis ze zasedání zastupitelstva města Bystři
ce nad Pernštejnem č. 14 ze dne 16.06.2021

P°řf Sace ÍSo94ě2S021éh° ^ Bystřice 

vlastnoručně podepsal/a nad Pernštejnem

'"3- K*rel Pačiska, 19.2.1957>n
jmeno/a, příjmení, datu

Bystřice

°vé Město na Moravě 
místo narození žadatele 

nad Pernštejnem, Zahradní 567
adresa místa trvaléh

m a

o pobytu

az 200656002
základě kterého byly zjjš,én

nad Pernštejnem dne 30.6.2021

Občanský průk
druh 3 číslo dokladu, na

y osobní údaje v léto ověřovací doložce

Legalizaci provedl/a 
Kateřina Turové

v Bystřici

/#sKý%

fsriy/ <-—já

6



Poř.č. legalizace líwogwS^0 ÚřadU Bystřice nad Pernštejnem 

vlastnoručně podepsa//a

David Hájek, 24.9.1970, Brno
jméno/a, příjmení, datum a

Býšovec, Smrček 41

adresa místa trvalého pobytu 

Občanský průkaz 212734777
číslo dokladu, na základě kterého 

e 30.6.2021

místo narození žadatele

druh a

v Bystřici nad Pernštejnem dn
byly zjištěny osobní údaje y této ověřovací doložce

Legalizaci provedl/a 
Kateřina Turová



Město Bystřice nad Pernštei

566 59o~'«5SsĚSSrsr
jnem

»

■ schr.; b3mbs36

Výpis ze zasedání 

města
zastupitelstva

■HSKKKsr
^nesenjč. 21-l4-m.no

V Zastupitelstvo města crh

^■asaáSSSřissa-as1 'm souvisejícím
s r °- na pana

Hlasování ■■ Pro: 12 Proti; 5
Zdržel se; 1 Nehlasoval; 5

V Bystřici nad Pernštejnem dne 25.06.2021

*ng. Karel
starosta města

Mgr. Martin Horák
mistostarosta města


