
Společné oznámení prodávajícího a kupujícího  
pro dlužníky, věřitele a ostatní partnery o prodeji podniku 

 
 
Vážení klienti a partneři Fio, družstevní záložny, 
 

dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že dnešního dne uzavřela společnost Fio 
banka, a.s., IČ 618 58 374, sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, vedená u 
rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále též „Fio banka, a.s.“) jako kupující se 
spořitelním a úvěrovým družstvem Fio, družstevní záložna, IČ 649 46 843, sídlem Praha 1, 
V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 2643 
(dále též „Fio, družstevní záložna“) jako prodávajícím smlouvu o prodeji podniku (dále též 
„Smlouva o prodeji podniku“). Smlouva o prodeji podniku nabyla účinnosti dne 31.8.2010. 
K tomuto kroku dochází na základě souhlasného stanoviska České národní banky, jež nabylo 
právní moci dne 26.8.2010. 

 
V souladu s ustanovením § 477 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění vám 

oznamujeme, že na společnost Fio banka, a.s. dnem účinnosti Smlouvy o prodeji podniku 
přešla všechna práva, pohledávky a závazky Fio, družstevní záložny náležející k prodanému 
podniku, včetně všech pohledávek Fio, družstevní záložny vůči jejím dlužníkům a včetně 
všech závazků Fio, družstevní záložny vůči jejím věřitelům. Fio banka, a.s. tak převzala 
všechny závazky Fio, družstevní záložny a přešly na ni všechny pohledávky  
Fio, družstevní záložny. 

 
Pokud máte vůči Fio, družstevní záložně nějaké závazky nebo nějaké pohledávky 

anebo pokud jste s Fio, družstevní záložnou v obchodním vztahu či jiném obdobném vztahu, 
vezměte, prosím, na vědomí, že od 31.8.2010 jste v důsledku výše uvedeného prodeje 
podniku oprávněni a povinni uplatňovat všechny svoje pohledávky a jiné nároky ze  vztahu 
mezi vámi a Fio, družstevní záložnou přímo vůči Fio banka, a.s. Stejně tak jste povinni plnit 
všechny svoje závazky a jiné povinnosti, které vám vznikly vůči Fio, družstevní záložně 
přímo společnosti Fio banka, a.s. 

 
V Praze dne 31.8.2010 
 
 
 
 

Fio, družstevní záložna   Fio, družstevní záložna 

Ing. Marek Polka v.r.  Ing. Jakub Schmid v.r. 

předseda představenstva  člen představenstva 
 
 
 
 
 
 

Fio banka, a.s.  Fio banka, a.s. 

Mgr. Jan Sochor v.r.  Mgr. Josef Valter v.r. 

předseda představenstva  člen představenstva 
 


