
  

SMLOUVA O VKLADU ČÁSTI PODNIKU 
 

 
  
 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
IČ 601 93 336 
se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze 
oddíl B, vložka 2322 
 
jejímž jménem jedná [jméno], [funkce] a [jméno], [funkce]  
 
 
(dále jen „Vkladatel“) 
 
 
a 
 
 
 
[pracovní název: Informační linky, a.s.]  
se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
akciová společnost řádně založená zakladatelskou listinou vyhotovenou dne […], ve 
formě notářského zápisu č. […], dosud nezapsaná v obchodním rejstříku 
 
jejímž jménem jedná 
správce vkladu, akciová společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 
Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 601 93 336 zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322, 
jednající [jméno], [funkce] a [jméno], [funkce], pověřená podle ustanovení § 60 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, (dále jen „Obchodní 
zákoník“) správou splacených vkladů před vznikem založené společnosti (dále jen 
„Správce vkladu“) 
  
(dále jen „Společnost“)  
 
 
(společně dále nazývány také „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
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Preambule 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
 
(A) Vkladatel je akciovou společností podnikající v odvětví telekomunikací, 

především v oblasti mobilního a fixního volání a DSL připojení. Podnikatelská 
činnost Vkladatele je přitom uspořádána tak, že v rámci podniku provozuje 
samostatnou organizační jednotku, označenou jako „Informační a asistenční 
služby a katalog firem“ (Call-based information services a On-line business 
catalogue) (dále jen „Organizační jednotka“).  Organizační jednotka, která 
představuje samostatnou organizační složku podniku Vkladatele ve smyslu 
ustanovení § 487 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 
je blíže definována v článku II. této smlouvy (dále jen „Část podniku“); 

 
(B) Společnost je obchodní společností řádně založenou nepeněžitým vkladem 

Vkladatele, jakožto jediným zakladatelem, a to zakladatelskou listinou 
vyhotovenou dne […], ve formě notářského zápisu NZ č. […], sepsán […], 
notářem/notářkou, se sídlem […], dosud nezapsanou v obchodním rejstříku; 
 

(C) Vkladatel se zavázal vložit do Společnosti nepeněžitý vklad, který je 
představován Částí podniku Vkladatele (dále jen „Nepeněžitý vklad“) a 
Správce vkladu tento vklad bude až do vzniku Společnosti spravovat 
s odbornou péčí dle ustanovení § 567 odst. 1 Obchodního zákoníku; 
 

(D) Valná hromada Vkladatele udělila souhlas k uzavření této smlouvy. O tomto 
rozhodnutí byl dne […] sepsán […], notářem/notářkou, se sídlem […], notářský 
zápis NZ č. […];  

 
(E) Správce vkladu pověřený podle ustanovení § 60 obchodního zákoníku 

v zakladatelské listině Společnosti správou vkladů před jejím vznikem 
podepisuje tuto smlouvu jménem Společnosti. Vztah mezi Správcem vkladu a 
Společností se řídí ustanoveními smlouvy mandátní podle § 566 a násl. 
Obchodního zákoníku; 

 
(F) Smluvní strany dospěly k úplnému a vzájemnému konsensu ohledně níže 

uvedených skutečností;  
 

 
uzavírají tímto níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 59 odst. 5 a § 60 odst. 2, 
za přiměřeného použití ustanovení § 476 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu 
o vkladu části podniku (dále jen „Smlouva“) 
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ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

    
1.1 Vkladatel touto Smlouvou vkládá do základního kapitálu Společnosti 

Nepeněžitý vklad představovaný Částí podniku, tedy zavazuje se odevzdat 
Správci vkladu Nepeněžitý vklad představovaný Částí podniku a převést na 
Společnost vlastnické právo k jednotlivým složkám Nepeněžitého vkladu 
představovaného Částí podniku. 

 
1.2 Správce vkladu touto Smlouvou vkládaný Nepeněžitý vklad představovaný 

Částí podniku přijímá, tedy zavazuje se do vzniku Společnosti převzít 
Nepeněžitý vklad představovaný Částí podniku včetně veškerých závazků 
s tímto Nepeněžitým vkladem představovaným Částí podniku souvisejících a 
zavazuje se ke správě předmětného Nepeněžitého vkladu do vzniku 
Společnosti. Správce vkladu je dále povinen sepsat se Vkladatelem za 
podmínek stanovených v § 60 odst. 2 Obchodního zákoníku zápis o předání 
Nepeněžitého vkladu představovaného Částí podniku. 

  
 

ČLÁNEK II. 
Předmět vkladu 

 
2.1 Část podniku, která je předmětem Nepeněžitého vkladu, je Část podniku 

Vkladatele tvořená Organizační jednotkou s označením „Informační a 
asistenční služby a katalog firem“ (Call-based information services a On-line 
business catalogue), která vykonává následující činnosti: 
 
(a) Vyhledávaní informací o telefonních číslech a dalších souvisejících 

informací pro zákazníky mobilních a fixních operátorů na číslech 1180, 
1181 a 1188; 
 

(b) Provoz call center v Pardubicích a Kolíne; 
 

(c) Provoz katalogu firem přes online portál a pro potřeby hlasových služeb; 
 

(d) Prodej zápisů a péče o zákazníky katalogu firem; 
 

(e) Provoz internetového portálu www.1188.cz. 
 

 
a která představuje, jak již uvedeno pod písm. (C) Preambule této Smlouvy, 
samostatnou organizační složku Vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 
obchodního zákoníku tvořenou věcmi, právy, jinými majetkovými hodnotami a 
zaměstnanci, fakticky a právně souvisejícími s činností Organizační jednotky 
„Informační a asistenční služby a katalog firem“(Call-based information 
services a On-line business catalogue). 
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2.2 Část podniku je v rámci podnikatelské činnosti Vkladatele provozována jako 
samostatná, organizačně ucelená a samostatně hospodařící organizační 
složka podniku a v organizační struktuře Vkladatele je označena jako 
organizační jednotka „Informační a asistenční služby a katalog firem“(Call-
based information services a On-line business catalogue). Organizační 
struktura Vkladatele je Přílohou č. 2 této Smlouvy. 

 
2.3 Vkladatel vede pro Část podniku tvořenou organizační jednotkou „Informační a 

asistenční služby a katalog firem“ (Call-based information services a On-line 
business catalogue) odděleně účetnictví, z něhož vyplývá, které věci, práva a 
jiné majetkové hodnoty slouží k provozování Části podniku. Rozvaha Části 
podniku tvořené organizační jednotkou „Informační a asistenční služby a 
katalog firem“ (Call-based information services a On-line business catalogue) 
je Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

 
2.4 Jednotlivé složky Nepeněžitého vkladu tvořeného Částí podniku jsou popsány 

a vymezeny v této Smlouvě a jejich přílohách takto: 
 

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek 
     Dlouhodobý nehmotný majetek náležící k Části podniku včetně všech 

jeho součástí a příslušenství je jako součást aktiv veden v předepsaných 
evidencích Vkladatele a je vymezen v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

 
(b) Dlouhodobý hmotný majetek 

   Dlouhodobý hmotný majetek, vyjma nemovitostí, náležící k Části podniku 
včetně všech jeho součástí a příslušenství je jako součást aktiv veden 
v předepsaných evidencích Vkladatele a je vymezen v Příloze č. 4 této 
Smlouvy. 

 
(c) Dlouhodobý finanční majetek 

 Dlouhodobý finanční majetek náležející k Části podniku je jako součást 
aktiv veden v předepsaných evidencích Vkladatele a je vymezen 
v Příloze č. 5 této Smlouvy. 

 
(d) Zásoby 

Zásoby náležející k Části podniku včetně všech součástí a příslušenství 
jsou jako součást aktiv vedeny v předepsaných evidencích Vkladatele a 
jsou vymezeny v Příloze č. 6 této Smlouvy. 

 
(e) Ostatní majetek 

 Ostatní majetek náležející k Části podniku včetně všech součástí a 
příslušenství je jako součást aktiv veden v předepsaných evidencích 
Vkladatele a je vymezen v Příloze č. 7 této Smlouvy. 

 
(f) Dlouhodobé pohledávky 

 Dlouhodobé pohledávky náležející k Části podniku včetně všech jejich 
součástí a příslušenství jsou jako součást aktiv vedeny v předepsaných 
evidencích Vkladatele a jsou vymezeny v Příloze č. 8 této Smlouvy. 
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(g) Krátkodobé pohledávky 
 Krátkodobé pohledávky náležející k Části podniku včetně všech jejich 

součástí a příslušenství jsou jako součást aktiv vedeny v předepsaných 
evidencích Vkladatele a jsou vymezeny v Příloze č. 9 této Smlouvy. 

 
(h) Krátkodobý finanční majetek 

 Krátkodobý finanční majetek náležející k Části podniku je jako součást 
aktiv veden v předepsaných evidencích Vkladatele a je vymezen 
v Příloze č. 10 této Smlouvy. 

 
(i) Rezervy 

  Rezervy související s Částí podniku včetně všech jejich součástí a 
příslušenství jsou jako součást pasiv vedeny v předepsaných evidencích 
Vkladatele a jsou vymezeny v Příloze č. 11 této Smlouvy. 

 
 

(j) Dlouhodobé závazky 
 Dlouhodobé závazky související s Částí podniku včetně všech jejich 

součástí a příslušenství jsou jako součást pasiv vedeny v předepsaných 
evidencích Vkladatele a jsou vymezeny v Příloze č. 12 této Smlouvy. 

 
(k) Krátkodobé závazky 

 Krátkodobé závazky související s Částí podniku včetně všech jejich 
součástí a příslušenství jsou jako součást pasiv vedeny v předepsaných 
evidencích Vkladatele a jsou vymezeny v Příloze č. 13 této Smlouvy. 

 
(l) Bankovní úvěry a výpomoci 

  Bankovní úvěry a výpomoci související s Částí podniku včetně všech 
jejich součástí a příslušenství jsou jako součást pasiv vedeny 
v předepsaných evidencích Vkladatele a jsou vymezeny v Příloze č. 14 
této Smlouvy. 

 
(m) Časové rozlišení 

 Časové rozlišení související s Částí podniku je jednak jako součást aktiv 
a jednak jako součást pasiv vedeno v předepsaných evidencích 
Vkladatele a je vymezeno v Příloze č. 15 této Smlouvy. 

 
(n) Zaměstnanci 

 Přehled zaměstnanců náležejících k Části podniku, jež přecházejí 
z Vkladatele na Společnost, je obsažen v Příloze č. 16 této Smlouvy. 

 
(o) Smlouvy 

 Přehled smluv souvisejících s Částí podniku, jež přecházejí z Vkladatele 
na Společnost, je obsažen v Příloze č. 17 této Smlouvy. 

 
(p) Ostatní složky Části podniku a ostatní závazky 

 Ostatní složky Části podniku včetně jejich součástí a příslušenství a 
ostatní závazky související s Částí podniku včetně všech jejich součástí a 
příslušenství, které nejsou uvedeny pod písm. (a) až (o) tohoto odstavce, 
jsou vymezeny v Příloze č. 18 této Smlouvy. 
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2.5 Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany prohlašují, že předmětem 
Nepeněžitého vkladu je celá Část podniku, včetně věcí práv a jiných 
majetkových hodnot a závazků souvisejících s Částí podniku bez ohledu na to, 
zda jsou tyto výslovně uvedeny v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy, 
nebo bylo jejich výslovné znění v příslušné příloze této Smlouvy opomenuto. 
 
 

ČLÁNEK III. 
Hodnota Nepeněžitého vkladu 

 
3.1 Hodnota Nepeněžitého vkladu představovaného Částí podniku byla zjištěna 

ke dni 30.6.2010 (dále jen „Den ocenění“) znaleckým posudkem č. 38-1/2010 
ze dne 9.8.2010 zpracovaným pro tento účel znalcem, společností TACOMA, 
a.s., se sídlem Bredovský dvůr – Olivova 2096/4, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 
639 98 581, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky 
v seznamu znalců kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika, 
jmenovaným pravomocným usnesením Městského soudu v Praze pod  č.j.: 2 
Nc 4943/2010-8 ze dne 29.7.2010, v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 
Obchodního zákoníku, a činí 249 748 000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet devět 
milionů sedm set čtyřicet osm tisíc korun českých) 

 
3.2 Úhrnný emisní kurz akcií, které mají být vydány za vklad Části podniku, bude 

roven hodnotě Nepeněžitého vkladu představovaného Části podniku zjištěné 
výše uvedeným znaleckým posudkem s tím, že Vkladatel upisuje z celkové 
hodnoty Nepeněžitého vkladu na základní kapitál Společnosti 150 000 000,- 
Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých) a zbývající část je emisní ážio 
tvořící vlastní kapitál Společnosti.  

 
 

ČLÁNEK IV. 
Splacení vkladu 

 
4.1 Vkladatel se zavazuje splatit vklad do základního kapitálu Společnosti, jehož 

předmětem je Část podniku, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne 
založení Společnosti. Vklad je splacen v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 
Obchodního zákoníku předáním a převzetím Části podniku Správcem vkladu; 
tento den předání a převzetí Části podniku se pro účely této Smlouvy rozumí 
dnem splacení (dále jen „Den splacení“), přičemž v souladu s ustanovením    
§ 59 odst. 2 Obchodního zákoníku musí být nepeněžitý vklad splacen 
nejpozději před zápisem výše základního kapitálu společnosti do obchodního 
rejstříku. 
 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že ke Dni splacení 
 

(a) Vkladatel  
• odevzdá Správci vkladu Nepeněžitý vklad představovaný Částí 

podniku,   
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• předá Správci vkladu veškerou dokumentaci související 
s Nepeněžitým vkladem představovaným Částí podniku, zejména 
smluvní, účetní a technickou dokumentaci vztahující se k Části 
podniku; 

• podepíše veškeré doklady, které jsou nezbytné k předání 
Nepeněžitého vkladu představovaného Částí podniku Správci vkladu. 

 
(b) Správce vkladu  

• převezme od Vkladatele Nepeněžitý vklad představovaný Částí 
podniku, 

• převezme od Vkladatele veškerou dokumentaci související 
s Nepeněžitým vkladem představovaným Částí podniku;  

• podepíše všechny doklady, které jsou nezbytné k předání 
Nepeněžitého vkladu představovaného Částí podniku. 
 

(c) Vkladatel a Správce vkladu 
• společně podepíší zápis o předání a převzetí Nepeněžitého vkladu 

představovaného Částí podniku (dále jen „Předávací protokol“). 
 

Splněním povinností podle tohoto odstavce není dotčena povinnost Smluvních 
stran uvedená v čl. V. odst. 5.4 této Smlouvy. 

 
4.3 Věci (hmotný majetek, drobný hmotný majetek a další věci nespadající pod 

předešle uvedené skupiny), které jsou součástí Části podniku, předá Vkladatel 
podle jejich povahy odevzdáním Správci vkladu, jejich určením Vkladatelem za 
přítomnosti Správce vkladu, vymezením jejich umístění a jejich dostatečnou 
specifikací Vkladatelem Správci vkladu a případně předáním listiny, která 
osvědčuje vlastnictví k dané movité věci a která je nezbytná k nakládání s 
věcí. Převzetí věcí stvrdí Správce vkladu v Předávacím protokolu. 
 

4.4 Práva (včetně pohledávek a vyjma práva vlastnického), know-how  a jiné 
majetkové hodnoty, které tvoří Část podniku, předá Vkladatel Správci vkladu, 
a to poskytnutím potřebného vysvětlení a příslušné dokumentace, která 
osvědčuje existenci daného práva resp., v níž je jiná majetková hodnota 
zachycena způsobem, který umožňuje její využití. Převzetí práv (vyjma práva 
vlastnického) a jiných majetkových hodnot ve formě příslušné dokumentace 
stvrdí Správce vkladu v Předávacím protokolu. Vkladatel je povinen 
poskytnout Správci vkladu vysvětlení potřebná k využití těchto práv a jiných 
majetkových hodnot, s výjimkou případů, kdy taková vysvětlení mohou být 
poskytnuta ze strany zaměstnanců převáděných jako součást Části podniku. 
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4.5 Finanční majetek, který je součástí vkládané Části podniku, předá Vkladatel 
Správci vkladu, a to následovně: hotovost v pokladně Části podniku bude 
předána jako movitá věc a peněžní prostředky deponované na bankovních 
účtech vedených pro Část podniku, na které se vklad vztahuje, budou 
převedeny tak, že Vkladatel předá Správci vkladu veškerou dokumentaci 
k těmto bankovním účtům a dojde k uzavření dohody mezi Vkladatelem, 
Správcem vkladu a příslušnou bankou, na jejímž základě se Společnost stane 
majitelem těchto bankovních účtů a Správce vkladu osobou dočasně 
oprávněnou s nimi a s prostředky na nich uloženými disponovat; Vkladatel se 
zavazuje poskytnout Správci vkladu veškerou potřebnou součinnost za účelem 
zajistit Společnosti veškerá práva k těmto bankovním účtům. Převzetí 
finančního majetku stvrdí Správce v Předávacím protokolu. 
 

4.6 Vkladatel je povinen předat Správci vkladu dokumenty vztahující se k 
závazkům, které jsou součástí vkládané Části podniku a poskytnout mu 
potřebná vysvětlení. Převzetí závazků ve formě příslušné dokumentace stvrdí 
Správce vkladu v Předávacím protokolu. 
 

4.7 Ohledně vstupu Společnosti do smluvních vztahů Vkladatele, které jsou 
součástí vkládané Části podniku a které zakládají současně práva a povinnosti 
platí, že Společnost do nich vstupuje dnem svého vzniku.  

 
4.8 Vkladatel není v prodlení s předáním Nepeněžitého vkladu představovaného 

Částí podniku Společnosti, pokud Správce vkladu jménem Společnosti 
nevyvíjí součinnost potřebnou k předání ve shodě s předcházejícími 
ujednáními.  
 

4.9 Ukáže-li se v budoucnu, že v souvislosti s předáním a převzetím 
Nepeněžitého vkladu představovaného Částí podniku došlo k opomenutí 
předání kterékoli jeho části (věci, dokumentace apod.) nebo v případě, že tuto 
část nebude možné předat a převzít z technického nebo jiného objektivního 
důvodu, zavazuje se Vkladatel tuto část Nepeněžitého vkladu předat 
dodatečně bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém opomenutí dozví, 
případně bez zbytečného odkladu po odpadnutí důvodu nepředání. 
Nepředáním části Nepeněžitého vkladu ke Dni splacení není nijak dotčeno 
vlastnické, případně dispoziční právo Společnosti k nepředané části 
Nepeněžitého vkladu vzniklé dle článku V. této Smlouvy. 

 
 

ČLÁNEK V. 
Přechod práv, povinností a závazků 

 
5.1 Vlastnické právo k věcem, jiná práva, jakož i jiné majetkové hodnoty, které 

slouží či vzhledem ke své povaze mají sloužit k provozování Části podniku 
jako Nepeněžitého vkladu splaceného před vznikem Společnosti, přecházejí 
na Společnost dnem jejího vzniku, s výjimkou těch práv a jiných majetkových 
hodnot, u kterých se příslušné právo nabývá až ke dni účinnosti zápisu tohoto 
práva do zvláštní evidence 
 



 9

5.2 Ke dni vzniku Společnosti přecházejí na Společnost všechna práva a závazky, 
které náleží k předmětné Části podniku, včetně práv a povinností vyplývajících 
z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům Vkladatele. Práva a závazky 
(povinnosti) ze závazkových vztahů přecházejí na Společnost bez ohledu na 
to, zda se řídí Obchodním zákoníkem nebo zákonem č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 
 

5.3 Součástí Nepeněžitého vkladu podle této Smlouvy nejsou práva a povinnosti 
vyplývající z osobního oprávnění Vkladatele dané např. licencí, další osobní 
složky podnikání, které jsou výlučně spjaty s Vkladatelem a nepřechází na 
Nabyvatele, ani obchodní firma Vkladatele, pokud není v této Smlouvě a/nebo 
v některé z jejích Příloh explicitně uvedeno jinak.  

 
5.4 S ohledem na rozsah podnikatelské činnosti Vkladatele berou Smluvní strany 

na vědomí, že přílohy této Smlouvy nemusí obsahovat úplný soupis složek 
Části podniku a proto se dohodly, že s Částí podniku přechází na Společnost i 
veškeré součásti s touto Částí podniku fakticky a právně spojené (tj. věci, 
práva, jiné majetkové hodnoty a závazky), i když nebyly v příslušné příloze ke 
Smlouvě výslovně uvedeny, za předpokladu, že náleží dle prohlášení 
Vkladatele k Části podniku a slouží k výkonu činností uvedených v čl. II odst. 
2.1 této Smlouvy. V těchto případech se Smluvní strany zavazují Přílohy této 
Smlouvy dodatečně odpovídajícím způsobem modifikovat. 

 
5.5 Smluvní strany se zavazují, že v případech, kdy nějaká složka Části podniku 

z jakéhokoliv právního či faktického důvodu, nepřejde na Společnost, učiní 
nebo přijmou jiná opatření, která se budou blížit zamýšlenému 
hospodářskému účelu této Smlouvy tak, aby příslušná složka podniku přešla 
na Společnost. 
 

 
ČLÁNEK VI. 

Odpovědnost za vady 
 

6.1 Správce tímto prohlašuje, že se předem seznámil s nabývaným Nepeněžitým 
vkladem, má dostatečné informace týkající se Nepeněžitého vkladu a jsou mu 
známy veškeré vady a nedostatky váznoucí na Nepeněžitém vkladu či s ním 
jinak související. Smluvní strany dohodly, že Společnost nabývá Část podniku 
jak stojí a leží.  
 

6.2 Vkladatel neodpovídá za vady Části podniku ani za to, že závazky související 
s Částí podniku, jež tvoří Nepeněžitý vklad přesahují výši specifikovanou 
v odst. 2.4 článku II. této Smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Vkladatele 
vyplývající z ustanovení § 59 Obchodního zákoníku.  
 

6.3 Smluvní strany se dále dohodly, že na právní vztah založený mezi Společností 
a Vkladatelem se ustanovení § 484 až 486 Obchodního zákoníku nepoužije.  
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ČLÁNEK VII.  
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
7.1 Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně poskytnou maximální součinnost 

potřebnou k tomu, aby byly řádně a včas učiněny všechny úkony a opatření, 
získány veškeré souhlasy, stanoviska, povolení a rozhodnutí, jež jsou nutné a 
nezbytné k dosažení účelu této Smlouvy. Smluvní strany jsou zejména 
povinny ke vzájemnému poskytování informací, vyhotovování potřebných 
dokumentů, spoluúčasti na jednáních či na případných správních řízeních 
apod. 

 
7.2 Správce vkladu se zavazuje, že zajistí náležitý dohled nad Částí podniku, který 

mu byl předán ke spravování dle ustanovení § 60 odst. 2 Obchodního 
zákoníku, a to až do vzniku Společnosti. Pokud Společnost nevznikne, je dle 
ustanovení § 60 odst. 3 Obchodního zákoníku Správce vkladu povinen bez 
zbytečného odkladu splacený vklad vrátit i s plody a užitky z nich. 

 
7.3 Správce vkladu odpovídá podle ustanovení § 483 odst. 2 a § 570 Obchodního 

zákoníku za škodu na věcech převzatých od Vkladatele pro Společnost, 
ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 
 

7.4 Smluvní strany se dohodly, že právní úkony nezbytné k zajištění provozu Části 
podniku do vzniku Společnosti bude činit Vkladatel svým jménem a na svůj 
účet a ve smyslu § 60 odst. 2 Obchodního zákoníku bude mít Správce vkladu 
umožněn dohled nad provozem podniku nebo jeho části. 
 

7.5 Společnost je podle ustanovení § 477 odst. 4 Obchodního zákoníku povinna 
bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům převzetí závazků a Vkladatel 
dlužníkům přechod pohledávek na Společnost. Smluvní strany se pak 
zavazují, že bez zbytečného odkladu po splacení vkladu oznámí třetím 
osobám, zejména věřitelům, dlužníkům, obchodním partnerům, že dochází 
k převodu Části podniku z Vkladatele na Společnost.  
 

7.6 Vkladatel se zavazuje, že pokud po Dni splacení obdrží jakékoliv oznámení, 
korespondenci, informaci, objednávky či dotazy vztahující se k Části podniku, 
neprodleně je doručí Správci vkladu. 
 

7.7 Smluvní strany se zavazují, že po Dni splacení si bez další úplaty vzájemně 
poskytnou a předají veškeré listiny, dokumenty a smlouvy a učiní veškeré 
další kroky, které druhá Smluvní strana bude důvodně požadovat nebo které 
mohou být důvodně požadovány jakýmkoliv státním orgánem či třetími 
osobami. 
 

7.8 Vkladatel se zavazuje hradit veškeré náklady a výdaje vzniklé a spojené 
v souvislosti s přípravou a uzavřením této Smlouvy. 
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7.9 Každá Smluvní strana se zavazuje, že bude nakládat s každou informací, 
kterou získá nebo obdrží v souvislosti s vkladem Části podniku Vkladatele do 
základního kapitálu Společnosti nebo v důsledku uzavření této Smlouvy nebo 
plněním povinnosti na základě této Smlouvy, jako s důvěrnou a takovou 
informaci nebude zveřejňovat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám, ani 
takovou informaci nevyužije s cílem opatřit sobě nebo jinému prospěch. Za 
důvěrné informace se pro účely této Smlouvy rozumí zejména výrobní, 
technické, obchodní, organizační, majetkové a další údaje týkající se jedné ze 
stran, které nejsou veřejně přístupné, bez ohledu na to, zda jejich zveřejnění 
je způsobilé stranu, jíž se informace týkají, poškodit. Smluvní strany se 
zavazují, že toto ustanovení budou dodržovat i po období 2 (slovy: dvou) let 
po skončení účinnosti této Smlouvy. 

 
7.10 Závazek dle předchozího odstavce se nevztahuje na zpřístupnění důvěrných 

informací: 
 

(a) pokud druhá Smluvní strana k zpřístupnění informace dala písemný 
souhlas, 

 
(b) vlastním zaměstnancům a osobám v obdobném poměru, vzniklém na 

základě obchodní či jiné smlouvy, a to pro účely plnění úkolů těchto osob; 
při zpřístupnění chráněných informací těmto osobám však musí dotčená 
Smluvní strana dodržovat následující pravidla: 

 
i. zmíněným osobám nesmí být poskytovány takové důvěrné 

informace, jejichž znalost není nezbytná pro plnění úkolů dané 
osoby, a 

ii. zmíněným osobám nesmí být poskytovány důvěrné informace, 
pokud daná osoba není právně zavázána dodržovat podmínky 
utajení takové informace dle této Smlouvy, 

 
(c) v případě zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání 

trestného činu nebo jiné zákonem stanovené informační povinnosti; 
Smluvní strana poskytující či zveřejňující důvěrné informace týkající se 
druhé Smluvní strany je však povinna označit je jako obchodní tajemství a 
vyrozumět o jejich poskytnutí druhou Smluvní stranu, 
 

(d) u nichž Smluvní strany nemají zájem na jejich utajování. O takových 
informacích však musí Smluvní strany svůj nezájem předem projevit. 

 
 

ČLÁNEK VIII. 
Prohlášení a záruky smluvních stran 

 
8.1 Vkladatel předkládá Správci vkladu ke dni účinnosti této Smlouvy následující 

bezpodmínečná a neodvolatelná prohlášení a záruky: 
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(a) Veškeré souhlasy, oprávnění a další povolení požadovaná pro provoz 
Části podniku budou ke dni splacení postoupena z Vkladatele na 
Společnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
ustanoveními této Smlouvy. Veškeré souhlasy, oprávnění a povolení jsou 
v právní moci a účinnosti a neexistují okolnosti, které by znamenaly, že 
jakýkoliv z uvedených souhlasů, oprávnění a povolení bude nebo může 
být odvolán nebo neobnoven. 
 

(b) Vkladatel, pokud si je vědom, vedl v posledních letech Část podniku 
v souladu s příslušnými zákony a předpisy, a ve vztahu k Části podniku 
nemá Vkladatel žádné závazky z protiprávních aktů, způsobené jím nebo 
osobami, za které odpovídá, před Dnem splacení. 
 

(c) Veškerá zařízení a ostatní věci převáděné podle této Smlouvy odpovídají 
stavu a způsobu užívání a jsou provozně v pořádku, byly řádně 
udržovány a provozovány a odpovídají příslušným bezpečnostním 
pravidlům a normám. 
 

(d) Veškeré obchodní smlouvy týkající se Části podniku byly uzavřeny na 
obchodním základě a v dobré víře ve prospěch Vkladatele. 
 

(e) Vkladatel není účastníkem žádného soudního sporu, rozhodčího řízení, 
stíhání nebo jiného právního řízení nebo šetření vedeného jiným státním 
orgánem v souvislosti s předmětem této Smlouvy, který by měl zásadní 
vliv či dopad na Část podniku. Vkladatel prohlašuje, že žádné takové 
záležitosti nejsou pendentní nebo hrozící a není si vědom žádné 
okolnosti, která by pravděpodobně vedla ke vzniku takové záležitosti. 
 

(f) Vkladatel má plnou pravomoc, právo a oprávnění uzavřít tuto Smlouvu a 
plnit své závazky z ní vyplývající. 
 

(g) Vkladatel podepíše všechny dokumenty a učiní veškeré úkony, které 
mohou být požadovány k co nejrychlejšímu uskutečnění transakcí, jejichž 
realizace je účelem této Smlouvy. 
 

(h) Dispozice Vkladatele s Částí podniku není a do Dne splacení vkladu 
nebude žádným způsobem omezena. 

 
8.2 Správce vkladu předkládá Vkladateli ke dni účinnosti této Smlouvy následující 

bezpodmínečná a neodvolatelná prohlášení a záruky: 
 

(a) Správce vkladu má plnou pravomoc, právo a oprávnění uzavřít tuto 
Smlouvu a splnit své závazky z ní vyplývající. 
 

(b) Správce vkladu podepíše všechny dokumenty a učiní veškeré úkony, 
které mohou být požadovány k co nejrychlejšímu uskutečnění transakcí, 
jejichž realizace je účelem této Smlouvy. 
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(c) Správce vkladu podpisem této Smlouvy potvrzuje, že nepeněžitý vklad, 
jehož předmětem je Část podniku, ještě před uzavřením této Smlouvy 
prověřil, seznámil se s jeho stavem a prohlašuje, že si je vědom stavu, 
v jakém se nachází. 

 
8.3 Smluvní strany prohlašují, že prohlášení a záruky učiněné podle tohoto článku 

Smlouvy jsou pravdivé, přesné, úplné a nikoliv zavádějící. 
 

 
ČLÁNEK IX.   

Závěrečná ustanovení 
 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma 
smluvními stranami ve spojení se splněním povinností ve smyslu ustanovení  
§ 67a Obchodního zákoníku. 
 

9.2 Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy se řídí 
právním řádem České republiky. V případě, že se v průběhu trvání této 
Smlouvy vyskytne jakákoliv záležitost, která touto Smlouvou není výslovně 
nebo implicitně upravena, Smluvní strany se dohodly, že taková záležitost 
bude projednána a vyřešena způsobem spravedlivým pro všechny Smluvní 
strany se zřetelem k účelu této Smlouvy a pokud to jen bude možné, ne 
bezdůvodně na úkor zájmů kterékoliv z nich. 

 
9.3 Pokud se některé ustanovení této Smlouvy stane neúčinným, neplatným nebo 

neproveditelným nebo pokud tato Smlouva obsahuje mezery, není tím 
dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Namísto neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení 
musí být sjednáno takové ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu a účelu 
neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že 
Smlouva obsahuje mezery, musí být sjednáno takové ustanovení, které bude 
nejvíce odpovídat tomu, co by Smluvní strany byly sjednaly, kdyby tyto 
okolnosti vzaly v úvahu již při uzavírání Smlouvy. 
 

9.4 V souladu s ustanovením § 59 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 38i odst. 1 
písm. i) Obchodního zákoníku smlouvu o vkladu části podniku ukládá do 
sbírky listin obchodního rejstříku Vkladatel i Společnost. Současně je podle 
ustanovení § 488 odst. 1 Obchodního zákoníku Vkladatel povinen bez 
zbytečného odkladu po realizaci vkladu Části podniku podle této Smlouvy 
navrhnout a učinit veškeré právní kroky pro provedení zápisu o vkladu Části 
podniku do zvláštní vložky vedené obchodním rejstříkem pro Vkladatele.  

 
9.5 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se 

jejího předmětu. Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze 
vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními 
stranami. V otázkách neupravených touto Smlouvou se tento závazkový vztah 
bude řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku  
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9.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
 

1. Příloha č. 1 -  Rozvaha organizační jednotky „Informační a  
  asistenční služby a katalog firem“  
  (Call-based information services a On-line  
  business catalogue) 

2. Příloha č. 2  -  Organizační struktura Vkladatele 
3. Příloha č. 3 -  Dlouhodobý nehmotný majetek 
4. Příloha č. 4  -  Dlouhodobý hmotný majetek 
5. Příloha č. 5  -  Dlouhodobý finanční majetek 
6. Příloha č. 6  -  Zásoby 
7. Příloha č. 7  -  Ostatní majetek 
8. Příloha č. 8  -  Dlouhodobé pohledávky 
9. Příloha č. 9 -  Krátkodobé pohledávky 
10. Příloha č. 10 -  Krátkodobý finanční majetek 
11. Příloha č. 11  -  Rezervy 
12. Příloha č. 12  -  Dlouhodobé závazky 
13. Příloha č. 13  -  Krátkodobé závazky 
14. Příloha č. 14  -  Bankovní úvěry a výpomoci 
15. Příloha č. 15  -  Časové rozlišení 
16. Příloha č. 16  -  Zaměstnanci 
17. Příloha č. 17  -  Smlouvy 
18. Příloha č. 18  -  Ostatní složky Části podniku a ostatní   

  závazky 
 

9.7 Tato Smlouva je sepsána v […] (slovy: […]) vyhotoveních, z nichž po […] 
(slovy: […]) vyhotoveních obdrží každá ze Smluvních stran. 

 
 
 
V Praze dne […] 2010 
 
 
 
Vkladatel: Správce vkladu: 

 
 
 
 

….…………………………... ……………………………….   
[jméno] [jméno] 
[funkce] [funkce] 

 
 
 
 

….…………………………... ……………………………….   
[jméno] [jméno] 
[funkce] [funkce]  
 


