
    
  
 

 
 

EDERA Group a.s. 
Arnošta z Pardubic 2789  
53002 Pardubice 
 

www.edera.cz 
IČO 27461254  
DIČ CZ27461254 
 

 
Tel:        +420 461 002 999 
E-mail:  info@edera.cz 
 

 

Oznámení o převodu části obchodního závodu    
 
 
Vážení,  
 
     dovolujeme si Vám tímto ve smyslu ustanovení § 2177 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 2183 tohoto zákona, oznámit, že ke dni 1. ledna 
2021 byla převedena část obchodního závodu obchodní společnosti FASTLINK s.r.o., IČ 
27506231, se sídlem Aloise Hlavatého 2177, 508 01 Hořice, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23000, na obchodní společnost 
EDERA Group a.s., IČ 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice, společnost vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 2924, a to na základě smlouvy o koupi závodu. Jelikož společnost EDERA 
Group a.s. je již od 31.8.2020 100% vlastníkem společnosti FASTLINK s.r.o., jedná se tedy o 
převod v rámci skupiny z dceřiné společnosti na mateřskou. 
 

V souvislosti s výše uvedeným Vám tedy výslovně sdělujeme, že obchodní společnost 
EDERA Group a.s., IČ 27461254, se tak k 1. lednu 2021 stala novým vlastníkem části 
obchodního závodu FASTLINK s.r.o., IČ 27506231, a to ve vztahu ke klientskému portfoliu 
telekomunikačních služeb, věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k části obchodnímu 
závodu náleží ve vztahu ke klientskému portfoliu, a to s právními účinky také vůči Vám jako 
obchodnímu partnerovi FASTLINK s.r.o., IČ 27506231.  

Veškeré závazky vztahující se k části obchodnímu závodu FASTLINK s.r.o., ve vztahu 
ke klientskému portfoliu tedy bude již nadále hradit shora označená obchodní společnost 
EDERA Group a.s., IČ 27461254. Stejně tak je od uvedeného data obchodní společnost 
EDERA Group a.s., IČ 27461254 oprávněna jako nový věřitel přijímat plnění na pohledávky 
náležející k části obchodnímu závodu FASTLINK s.r.o., IČ 27506231, a to v souvislosti 
s klientským portfoliem telekomunikačních služeb, jakož i svým jménem vystavovat účetní 
doklady pro platby (faktury) na peněžité nároky náležející k popsanému obchodnímu závodu.  
 

S ohledem na právě uvedené Vás tedy žádáme, budete-li provádět jakékoli platby 
související s výše označeným obchodním závodem, a to ve vztahu ke klienskému porfoliu 
telekomunikačních služeb, který byl předmětem převodu, o jejich poukázání přímo obchodní 
společnosti EDERA Group a.s., IČ 27461254.  

V souvislosti s převodem části závodu přechází také současné bankovní spojení 
FASTLINK s.r.o. a to : 
účet číslo  35-7759970207 / 0100 vedený u Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
účet číslo 35-324310267 / 0100 vedený u Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
účet číslo 78-8463310247 / 0100 vedený u Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
účet číslo 2200324279 / 2010 vedený u Fio banka a.s., pobočka Pardubice 
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Současně Vás tímto také zdvořile informujeme, že v důsledku výše uvedeného převodu 
části obchodního závodu FASTLINK s.r.o., IČ 27506231, a to ve vztahu ke klientskému 
portfoliu telekomunikačních služeb, přešla na obchodní společnost EDERA Group a.s., IČ 
27461254 veškerá práva a povinnosti příslušné smluvní strany vyplývající ze smluv uzavřených 
se společností FASTLINK s.r.o., IČ 27506231, v souvislosti s klientským portfoliem 
telekomunikačních služeb, nájemních vztahů pro umístěním telekomunikačních zařízení, které 
byly předmětem smlouvu o koupi závodu.  
 
V Pardubicích dne 8 ledna 2021 
 
Souhrnné informace ke společnosti:  
 
EDERA Group a.s. 
IČ 27461254 
se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, společnost vedená 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2924  
 
Těšíme se na další spolupráci.  
  
 
 
 
________________________    ________________________  
EDERA Group a.s.     EDERA Group a.s. 
Jan Mareček       Antonín Mlejnek 
předseda představenstva     místopředseda představenstva 
 
 
 
 
 
________________________  
FASTLINK s.r.o. 
Jan Mareček 
jednatel dceřiné společnosti   
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