_________________________

VÍTKOVICE, a.s.
a
Resedua a.s.

SMLOUVA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
(dále jen jako „Dohoda“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1982 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“), mezi smluvními
stranami, jimiž jsou:

VÍTKOVICE, a.s.
se sídlem: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava
IČ: 451 93 070
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka č. 302
zastoupena: Mgr. Rodanem Broskevičem, předsedou představenstva a Mgr. Pavlem Štefánikem,
místopředsedou představenstva
(dále jen jako „Společnost“) na straně jedné
a

Resedua a.s.
se sídlem: Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 086 58 790
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 24856
zastoupena: JUDr. Rostislavem Dolečkem, statutárním ředitelem
(dále jen jako „Akcionář“) na straně druhé
Společnost a Akcionář dále též jen jako „Smluvní strany“
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A)

dne 27.6.2016 Společnost, jakožto Ručitel uzavřela se společností Komerční banka, a.s., IČO: 453
17 054, se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1360, jakožto Věřitelem (dále jen „Věřitel“),
smlouvu o ručení za účelem zajištění dluhů společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.,
IČO: 268 23 357, se sídlem: Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2751, jakožto
Dlužníkem (dále též jen „Dlužník“ nebo „VPE“) - (dále jen „Smlouva“), vzniklých na základě smluv
uzavřených na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č.
9900032654000 ze dne 3.11.2014 (dále jen „RS“). Na základě Smlouvy vznikla Věřiteli za
Společností pohledávka z titulu ručení za pohledávky Věřitele vůči VPE (dále též jen
„Pohledávka“), a to konkrétně za následující pohledávky: Úrok z prodlení z kontokorentního
úvěru na základě čl. 2.1.1 RS ve výši 159.333.504,34 Kč, Úrok z prodlení z krátkodobého úvěru
na základě čl .2.1.2 RS ve výši 78.060.346,14 Kč, Úrok z prodlení se splacením pohledávky
z čerpání bankovní záruky č. 1505300029, vystavené dle čl. 2.1.9 RS ve výši 4.012.768,24 Kč.
Pohledávka Věřitele ze Smlouvy byla postoupena na společnost E-INV 24 s.r.o., IČO: 026 78 730,
se sídlem: Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 222365, která následně jako

postupitel na základě Smlouvy o postoupení pohledávek postoupila Pohledávku na společnost
Resedua a.s., jako na Akcionáře, který se tak stal věřitelem této Pohledávky. Celková výše
Pohledávky Akcionáře vůči Společnosti z výše uvedeného titulu činí 241.406.618,72 Kč (slovy:
Dvěstěčtyřicetjedenmiliónčtyřistašesttisícšestsetosmnáct korun českých a sedmdesátdva
haléře) (dále jen „Postoupení pohledávky“);

B)

dne ___________ valná hromada Společnosti rozhodla, mimo jiné, o (i) zvýšení základního
kapitálu Společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem předem určeného zájemce, tedy
Akcionáře,
o
částku
ve
výši
241.406.610,Kč
(slovy:
Dvěstěčtyřicetjedenmiliónčtyřistašesttisícšestsetdeset korun českých), a (ii) udělení souhlasu k
započtení vzájemných pohledávek Společnosti a Akcionáře, a to ve formě notářského zápisu
sepsaného JUDr. Josefem Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě;

C)

dne ____________ Akcionář uzavřel se Společností smlouvu o úpisu akcií, v níž se zavázal splatit
emisní
kurs
upisovaných
akcií
ve
výši
241.406.610,Kč
(slovy:
Dvěstěčtyřicetjedenmiliónčtyřistašesttisícšestsetdeset korun českých) (dále jen „Smlouva o
úpisu akcií“);

D)

Smluvní strany mají v úmyslu započíst v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, své vzájemné pohledávky specifikované
v této Smlouvě,

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě Smlouvy a Postoupení pohledávky má Akcionář
Pohledávku
za
Společností,
která
činí
241.406.618,72
Kč
(slovy:
Dvěstěčtyřicetjedenmiliónčtyřistašesttisícšestsetosmnáct korun českých a sedmdesátdva
haléře) korun českých) (dále jen „Pohledávka I“).

1.2

Smluvní strany dále shodně prohlašují, že Společnost má za Akcionářem pohledávku ve výši
241.406.610,- Kč (slovy: Dvěstěčtyřicetjedenmiliónčtyřistašesttisícšestsetdeset korun
českých) na splacení emisního kursu akcií ze Smlouvy o úpisu akcií (dále jen „Pohledávka II“).

II.
ZAPOČTENÍ
2.1

Smluvní Strany se dohodly, ve smyslu ustanovení § 1982 Občanského zákoníku na započtení
vzájemných pohledávek specifikovaných v článku 1.1. a 1.2. této Dohody bez ohledu na jejich
splatnost, a to tak, že ke dni účinnosti této Dohody se Pohledávka I započítává oproti celé
Pohledávce II, čímž Pohledávka I a Pohledávka II zanikají v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí
(tj. Pohledávka II zaniká v plné výši a Pohledávka I zaniká ve výši odpovídající výši Pohledávky II).

2.2

Smluvní Strany shodně konstatují, že po provedení započtení dle článku 2.1 této Smlouvy
zůstane Akcionáři za Společností část Pohledávky I ve výši 8,72 Kč, když v rozsahu 8,72 Kč
nezanikne Pohledávka I v části Úroku z prodlení se splacením pohledávky z čerpání bankovní
záruky č. 1505300029, vystavené dle čl. 2.1.9 RS.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

3.2

Návrh znění této Dohody byl schválen rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne
_________.

3.3

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude použito pro účely zápisu
zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.

3.4

Tato Dohoda může být měněna pouze písemnou formou za oboustranného souhlasu Smluvních
stran.

3.5

Smluvní strany této Dohody shodně prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,
a prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V ___________ dne ___________

V ___________ dne ___________

VÍTKOVICE, a.s.
Mgr. Rodan Broskevič,
předseda představenstva
[úředně ověřený podpis]

Resedua a.s.
JUDr. Rostislav Doleček
statutární ředitel
[úředně ověřený podpis]

VÍTKOVICE, a.s.
Mgr. Pavel Štefánik,
místopředseda představenstva
[úředně ověřený podpis]

