
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
dovolujeme si Vám oznámit, jako dodavateli služeb pro společnost IPEX, že předáváme s účinností k 1. 
dubnu 2012 svoji internetovou sít, včetně dodavatelských smluv společnosti WIA spol. s r. o.  
 
Váš nový partner, společnost WIA, patří mezi přední poskytovatele internetových služeb. Během 
posledních let vybudovala spolehlivou páteřní síť po celé České republice s tisíci uživateli z řad firemních 
zákazníků. Společnost WIA jsme vybrali v náročném výběrovém řízení za účelem poskytovat služby jak pro 
naše zákazníky, tak pro IPEX. WIA avizuje zájem v maximální možné míře pokračovat ve spolupráci se 
stávajícími dodavateli. 
 
Ukončením aktivit s provozováním sítě IPEX naplňuje svoji strategii se nadále zaměřovat primárně 
na poskytování komplexních komunikačních řešení pro střední a velké firemní zákazníky.  
 
Děkujeme za dosavadní spolupráci při zajišťování služeb pro IPEX. Věříme, že se Vám podaří úspěšně 
pokračovat ve spolupráci i se společností WIA! 
 
Zástupce společnosti WIA Vás bude v krátké době osobně kontaktovat. Společnost WIA hodlá většinu 
služeb nadále využívat a rozvíjet vzájemnou spolupráci. 
 
Přílohou je oznámení o prodeji části podniku společnosti IPEX a.s. 
 
 
 
V Praze dne 20. března 2012 
 
 
 
 
Ing. Petr Chruňák 
generální ředitel IPEX a.s. 
 



 
 

 
 
 
 

 
OZNÁMENÍ O PRODEJI ČÁSTI PODNIKU IPEX A.S. s názvem  „Internetová síť“ 
 
dne 1. dubna 2012 v 0:00 nabude účinnosti smlouva o prodeji části podniku „Internetová síť" uzavřená mezi 
společnostmi  
 
IPEX a.s., 
se sídlem Roháčova 1095/77, 130 00 Praha 3, 
IČ: 45021295,  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16995, 
(dále „IPEX a.s.") 
 
a 
 
WIA spol. s r.o.,  
se sídlem Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1,  
IČ: 26703297, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 88450,  
(dále jen „WIA spol. s r. o.") 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OZNAMUJEME VÁM, ŽE OD 1. 4. 2012 PŘEBÍRÁ ODBĚR SLUŽEB, JEJICHŽ JSTE DODAVATELEM, 
OD SPOLEČNOSTI IPEX a.s. SPOLEČNOST WIA, spol. s r.o., a to právě na základě výše zmíněné 
smlouvy o prodeji části podniku. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dnem 1. dubna 2012 přejdou na společnost WIA spol. s r. o. v souladu s ustanovením § 477, odst. 1 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, všechna práva a závazky vztahující se do té doby 
k části podniku společnosti IPEX a.s. nazvané „Internetová síť".  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SLUŽBY POSKYTNUTÉ V MĚSÍCI BŘEZNU 2012 JEŠTĚ FAKTURUJTE SPOLEČNOSTI IPEX A.S.. 
SLUŽBY POSKYTNUTÉ V DUBNU 2012 A DALŠÍCH MĚSÍCÍCH JIŽ FAKTURUJTE SPOLEČNOSTI WIA 
SPOL. S R. O. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Veškeré platby od 1. 4. 2012 bude již hradit společnost WIA spol. s r.o. Budete informováni o Vašich 
pohledávkách za společností IPEX a.s., které budou společnosti WIA spol. s r.o. postoupeny. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOTAZY SMĚRUJTE NA OBCHODNÍKY WIA spol. s r.o. NA ČÍSLO +420 246 035 420, NEBO E-MAIL 
sales@wia.cz. V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ KONTAKTUJTE TECHNICKOU PODPORU NA +420 
225 372 055. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
V Praze dne 20. března 2012 
     
 
    

Ing. Petr Chruňák Filip Malina 
předseda představenstva IPEX a.s. jednatel WIA spol. s r.o. 

 


