
 

Kupní smlouva o úplatném převodu cenných papírů 

I. Smluvní strany 

Prodávající - jméno, příjmení, titul / firma  

Rodné číslo / IČ  

Ulice, č.p. / č.o.  

Obec  

PSČ  
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Druh dokladu totožnosti (OP, pas) a číslo 

dokladu 
 

Úřad, který vydal doklad totožnosti  

Platnost dokladu do  

Místo narození  

Telefon  

E-mail  

Bankovní účet, kam má být vyplacena kupní cena:  

Původní registrační číslo majetkového účtu v SCP 

(nyní CDCP – Centrální depozitář cenných papírů): nepovinný údaj - neznáte-li číslo, řádek nevyplňujte 

(dále jen „prodávající“) 

a 

Vodárny Kladno - Mělník, a. s., 

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČ 46356991, u MS v Praze B. 2380,  

zastoupena na základě plné moci: CENTIN, a. s., se sídlem v Praze 10, K Botiči 1453/6, PSČ 101 00, 
IČ 63999897, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze v oddíle B. 3594, jednající 
Ing. Alešem Baborem, předsedou představenstva. 

(dále jen „kupující“),  

(dále společně jen „Smluvní strany“) 

II. Předmět smlouvy 

Emitent: Vodárny Kladno - Mělník, a. s., zaknihované kmenové akcie ve formě na majitele, 

ISIN CZ0009062857, dále jen “akcie”. 

Celkový počet prodávaných akcií  Ks 

Kupní cena za jednu akcii 348,- Kč 

Celková kupní cena je určena součinem kupní ceny za jednu akcii 
a celkového počtu prodávaných akcií 

 Kč 

 

Prohlášení prodávajícího: Prodávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem výše uvedených akcií, že 

od akcií nebyla oddělena samostatně převoditelná práva. Prodávající dále prohlašuje, že na těchto 

akciích nevázne předkupní právo, opce, zástavní právo, ani žádné jiné právo třetí osoby, např. exekuce 

nebo jiné břemeno a akcie jsou celkově bez právních vad. 



 

III. Převod akcií 

Prodávající prodává kupujícímu akcie uvedené v čl. II této smlouvy za podmínek uvedených v této 

smlouvě a kupující tyto akcie za těchto podmínek od prodávajícího kupuje. 

Prodávající i Kupující tímto zmocňují obchodníka s cennými papíry, společnost CYRRUS, a.s., se sídlem 

Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 63907020, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl B vložka 3800 (dále jen „obchodník“), k vypořádání převodu akcií dle této smlouvy, 

zmocňují obchodníka ke všem úkonům nezbytným k provedení vypořádání převodu akcií dle této 

smlouvy, včetně podávání pokynů a příkazů příslušných služeb CDCP a k přebírání jejich výsledků 

a dávají obchodníkovi pokyn k tomu, aby provedl vypořádání obchodu dle této smlouvy, tj. aby provedl 

převod akcií z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet kupujícího v Centrálním depozitáři 

cenných papírů, a.s. (dále i výše jen „CDCP“). 

Prodávající zároveň zplnomocňuje Obchodníka k případnému zjištění čísla majetkového účtu 

prodávajícího v nezařazené evidenci CDCP a k převodu prodávaných akcií z nepodřazeného účtu 

v CDCP. Poplatky a náklady spojené s převodem akcií hradí v plné výši kupující. 

IV. Úhrada kupní ceny 

Částka celkové kupní ceny dle čl. II této smlouvy bude kupujícím vyplacena prodávajícímu nejpozději 

do 60 dní od převodu akcií, a to na bankovní účet prodávajícího uvedený výše, pokud jej neuvedl, tak 

poštovní poukázkou na adresu prodávajícího. 

V. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

a jedno vyhotovení je určeno pro Obchodníka. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či rušit pouze 

písemnou formou, číslovanými dodatky. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím 

podpisem řádně přečetly a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají nikoli v tísni či 

za nepříznivých podmínek.  

V    dne  V Praze, dne 

___________________________ 

 

___________________________ 

prodávající 

úředně ověřený podpis 

 kupující 

 


