
 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

Smlouva o p řevodu obchodního podílu  

dle § 207 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  

(zákon o obchodních korporacích) 

 

 
1.……………………………….. 
se  sídlem …………………………… 
IČ: ………………………………….. 
zapsána v obchodním rejstříku …….. 
jednající ……………………………. 
(dále jen “Převodce ”) 
 
a 
 
2.……………………………….. 
se  sídlem …………………………… 
IČ: ………………………………….. 
zapsána v obchodním rejstříku …….. 
jednající ……………………………. 
 
 (dále jen „Nabyvatel “) 
 
 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Převodce je společníkem společnosti ...... s.r.o ., se sídlem ......., IČ: ......., která byla založena 
společenskou smlouvou o založení společnosti s ručením omezeným  dne ......... a zapsána do 
obchodního rejstříku vedeného ......... soudem v ........ dne ........ v oddíle ....., vložce č. ......... 

 

2. Převodce je společníkem  s peněžitým vkladem ......... Kč, který byl dle výpisu z   obchodního 
rejstříku  ....... splacen ve výši ……….  

II. 

Předmět smlouvy 

1. Převodce touto smlouvou prodává a převádí na Nabyvatele celý svůj obchodní podíl na 
společnosti ................ ve výši ........., odpovídající vkladu do základního jmění ve výši  ............,- 
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Kč, a to za sjednanou kupní cenu ve výši ...........,-Kč /slovy: ................./ a Nabyvatel tento 
obchodní podíl od Převodce za uvedenou cenu do svého vlastnictví kupuje a přijímá. 

 

2. Dohodnutá cena za převod obchodního podílu byla zaplacena Nabyvatelem  ................./ Kupní 
cena bude uhrazena takto: ………………………………………………………. 

 

 

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Touto smlouvou přecházejí na Nabyvatele všechna práva, která příslušela vůči společnosti 
Převodci a jeho účast na společnosti. 

2.  Nabyvatel přejímá vedle obchodního podílu rovněž všechny pohledávky a závazky s tímto 
obchodním podílem spojené.                              

3. Nabyvatel současně prohlašuje, že převáděný obchodní podíl od Převodce přijímá a že 
přistupuje ke společenské smlouvě o založení společnosti a souhlasí se svým zápisem do 
obchodního rejstříku. 

4. Převodce výslovně prohlašuje, že jeho vklad do společnosti ………………………… ve výši Kč 
……………………… byl ke dni podpisu této smlouvy zcela splacen. 

5. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s finanční situací společnosti, včetně hospodářských 
výsledků Společnosti, seznamu majetku, pohledávek a závazků Společnosti. 

6. Převodce prohlašuje, že k převodu obchodního podílu dle této smlouvy není zapotřebí souhlasu 
žádného orgánu společnosti a obchodní podíl na společnosti není ke dni podpisu této smlouvy 
zatížen právy třetích osob. 

 

 
IV. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž každý z účastníků této 
smlouvy obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro účely zápisu 
v obchodním rejstříku a jedno vyhotovení bude použito pro potřeby společnosti.  

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že si smlouvu 
přečetly před jejím podpisem, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy.  
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  V ……….. dne  ...............              V ……….. dne  ................ 

 

...........................................     ........................................ 

Převodce       Nabyvatel 

 

 
Společnost ………. s.r.o., tímto potvrzuje, že převzala jeden (1) stejnopis Smlouvy o převodu 
Obchodního podílu. 
 
 
V ………. dne ………. 
 
 
______________________  
 

  


